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DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO ATLYGINIMO UŽ DOKUMENTŲ 
TEIKIMĄ IR REGISTRO OBJEKTO REGISTRAVIMĄ DYDŽIŲ 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Atlyginimo
už registro objekto registravimą, dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už registro
objekto registravimą, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų
kopijų,  valstybės  informacinių  sistemų  duomenų  teikimą  mokėjimo  tvarkos  aprašo,  patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 10 d. nutarimo Nr. 45 „Dėl Atlyginimo už registro
objekto  registravimą,  dokumentų  teikimą  dydžių  apskaičiavimo  ir  atlyginimo  už  registro  objekto
registravimą, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų,
valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,  (toliau –
Aprašas) 17 punktu, teikia išvadą dėl valstybės įmonės Registrų centro (toliau – RC) atlyginimo už
registro  objekto  registravimą,  dokumentų  teikimą  dydžių  apskaičiavimo  ir  atlyginimo  už  registro
objekto registravimą, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų
kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą (toliau abu kartu – atlyginimų už registro
objekto registravimą ir dokumentų teikimą dydžiai) atitikimo Aprašo reikalavimams.

RC 2020 m. sausio 31 d. raštu Nr. S-7907 (3.48 E), vasario 25 d. raštu Nr. S-14284 (1.31 E) ir kovo
10 d. raštu Nr. S-17175 (1.31 E) (toliau visi kartu – RC raštai) Tarnybai pateikė Atlyginimo už Lietuvos
Respublikos  nekilnojamojo  turto,  Juridinių  asmenų,  Lietuvos  Respublikos  adresų,  Lietuvos
Respublikos  gyventojų  Lietuvos  Respublikos  hipotekos,  Įgaliojimų,  Neveiksnių  ir  ribotai  veiksnių
asmenų,  Sutarčių,  Turto arešto  aktų,  Testamentų,  Vedybų sutarčių  registrų  objektų registravimą ir
naudojimąsi  šių  registrų  duomenimis  atlyginimų  dydžių  sąrašo  projektą  (toliau  –  LRV  nutarimo
sąrašas) ir Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už naudojimąsi Antstolių, Juridinių asmenų
dalyvių, Licencijų informacinių sistemų duomenimis atlyginimų dydžių sąrašo projektą (toliau – TM
įsakymo sąrašas).

Tarnyba, įvertinusi RC raštais pateiktus duomenis, nustatė, kad LRV nutarimo sąrašo I skyriaus 2
punkte ir II–XII skyriuose bei TM įsakymo sąrašo II–IV skyriuose nurodyti atlyginimų už registro
objekto registravimą ir dokumentų teikimą dydžiai apskaičiuoti laikantis Aprašo reikalavimų.
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