
 

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL ATLYGINIMO UŽ NAUDOJIMĄSI ANTSTOLIŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE 

IR JURIDINIŲ ASMENŲ DALYVIŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOMAIS 

DUOMENIMIS DYDŽIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 

 

 

2020 m. rugpjūčio 27 d. Nr. 1R-278 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 

38 straipsnio 1, 4 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 41
1
 straipsnio 

5 dalimi, Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 6
1
 straipsnio 

4 dalimi, Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo 6
1
 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos 

Respublikos ūkinių bendrijų įstatymo 5 straipsnio 6 ir 8 dalimis, Lietuvos Respublikos viešųjų 

įstaigų įstatymo 8
1
 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymo 

11
1
 straipsnio 4 dalimi, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių 

asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“, 30 punktu:  

1. T v i r t i n u Atlyginimo už naudojimąsi Antstolių informacinėje sistemoje ir Juridinių 

asmenų dalyvių informacinėje sistemoje tvarkomais duomenimis dydžių sąrašą (pridedama). 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. spalio 1 d.  

3. P r i p a ž į s t u  netekusiais galios: 

3.1. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymą Nr. 1R-254 

„Dėl Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už vieno elektroninių varžytynių nuasmeninto 

protokolo ar duomenų išrašo išdavimą iš Antstolių informacinės sistemos dydžio patvirtinimo“; 

3.2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. rugpjūčio 25 d. įsakymą Nr. lR-258 

„Dėl Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už vienos vykdomosios bylos išplėstinę paiešką 

antstolių informacinėje sistemoje dydžių patvirtinimo“; 

3.3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. 1R-389 

„Dėl Atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už naudojimąsi Juridinių asmenų dalyvių 

informacinės sistemos duomenimis ir informacija dydžių patvirtinimo“. 

 

 

Teisingumo ministras   Elvinas Jankevičius 



PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 

2020 m.  rugpjūčio 27 d. įsakymu  

Nr. 1R-278 

 

ATLYGINIMO UŽ NAUDOJIMĄSI ANTSTOLIŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE IR  

JURIDINIŲ ASMENŲ DALYVIŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOMAIS 

DUOMENIMIS DYDŽIŲ SĄRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Atlyginimo už naudojimąsi Antstolių informacinėje sistemoje ir Juridinių asmenų dalyvių 

informacinėje sistemoje tvarkomais duomenimis dydžių sąrašas (toliau – Sąrašas) nustato 

atlyginimo dydžius už naudojimąsi Antstolių informacinės sistemoje ir Juridinių asmenų dalyvių 

informacinėje sistemoje tvarkomais duomenimis. 

2. Kai Antstolių informacinės sistemos ir Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos 

duomenys ir dokumentai teikiami popierine forma, prie Sąrašo II ir III skyriuose nurodytų 

atlyginimo dydžių pridedamos kintamosios sąnaudos – už kiekvieną A4 formato popieriaus puslapį 

0,04 euro. 

3. Jeigu parengtinis perduodamų informacinės sistemos duomenų ir informacijos formatas ar 

turinys neatitinka duomenų gavėjo poreikių arba duomenų gavėjas neturi techninių galimybių 

reikiamai apdoroti gautų informacinės sistemos duomenų bei informacijos ir informacinės sistemos 

tvarkytojas sukuria programines priemones, reikalingas prašomam informacinės sistemos duomenų 

ir informacijos formatui ar turiniui parengti ir (ar) apdoroti, duomenų gavėjas už sukurtas 

programines priemones moka atlyginimą, kuris padengia informacinės sistemos tvarkytojo 

darbuotojų darbo laiko programinėms priemonėms sukurti sąnaudas, ir atlyginimą, nurodytą Sąrašo 

4 punkte. 

4. Atlyginimo už užsakomuosius Antstolių informacinės sistemos duomenų rinkinius dydis 

apskaičiuojamas atsižvelgiant į atlyginimo dydį, nurodytą Sąrašo 5.1 papunktyje, ir į rinkinyje 

pateikiamų objektų kiekį. Atlyginimo už užsakomuosius Juridinių asmenų dalyvių informacinės 

sistemos duomenų rinkinius dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į atlyginimo dydį, nurodytą Sąrašo 

6.6 papunktyje, ir į rinkinyje pateikiamų objektų kiekį. 

 

II SKYRIUS 

ATLYGINIMO UŽ NAUDOJIMĄSI ANTSTOLIŲ INFORMACINĖS SISTEMOJE 

TVARKOMAIS DUOMENIMIS DYDŽIAI 

 

5. Nustatomi tokie atlyginimo už naudojimąsi Antstolių informacinėje sistemoje tvarkomais 

duomenimis dydžiai: 

5.1. vienos vykdomosios bylos ar vienos vykdomosios bylos išplėstinė 

paieška Antstolių informacinėje sistemoje 

0,84 euro; 

5.2. vieno elektroninių varžytynių nuasmeninto protokolo pateikimas 

popierine forma   

1,87 euro; 

5.3. vieno elektroninių varžytynių nuasmeninto protokolo pateikimas 

elektronine forma 

1,87 euro; 

5.4. duomenų apie asmens bylas suvestinė popierine forma  1,87 euro; 

5.5. duomenų apie asmens bylas suvestinė elektronine forma 1,87 euro. 
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III SKYRIUS 

ATLYGINIMO UŽ NAUDOJIMĄSI JURIDINIŲ ASMENŲ DALYVIŲ INFORMACINĖJE 

SISTEMOJE TVARKOMAIS DUOMENIMIS DYDŽIAI 

 

6. Nustatomi tokie atlyginimo už naudojimąsi Juridinių asmenų dalyvių informacinės 

sistemoje tvarkomais duomenimis dydžiai: 

6.1. juridinio asmens dalyvių sąrašo kopijos puslapio pateikimas 

popierine forma  

2,29 euro; 

6.2. juridinio asmens dalyvių sąrašo kopijos pateikimas elektronine 

forma  

2,17 euro; 

6.3. viena tiesioginė paieška, prisijungiant prie Juridinių asmenų 

dalyvių informacinės sistemos  

2,25 euro; 

6.4. duomenų apie juridinio asmens dalyvius išrašas popierine forma  5,13 euro; 

6.5. duomenų apie juridinio asmens dalyvius išrašas elektronine forma  4,01 euro; 

6.6. duomenų apie juridinio asmens dalyvius išrašas „sistema-sistema“ 

būdu  

0,13 euro; 

6.7. duomenų apie juridinio asmens dalyvius išrašas su istorija 

popierine forma  

5,38 euro; 

6.8. duomenų apie juridinio asmens dalyvius išrašas su istorija 

elektronine forma 

4,06 euro; 

6.9. duomenų apie juridinio asmens dalyvius išrašas su istorija 

„sistema-sistema“ būdu 

0,13 euro; 

6.10. duomenų apie asmenį, kuris yra juridinių asmenų dalyvis, išrašas 

popierine forma 

5,23 euro; 

6.11. duomenų apie asmenį, kuris yra juridinių asmenų dalyvis, išrašas 

elektronine forma  

3,87 euro; 

6.12. duomenų apie asmenį, kuris yra juridinių asmenų dalyvis, išrašas 

su istorija popierine forma  

5,43 euro; 

6.13. duomenų apie asmenį, kuris yra juridinių asmenų dalyvis, išrašas 

su istorija elektronine forma  

3,94 euro; 

6.14. identifikacinių duomenų apie juridinio asmens dalyvius išrašas 

popierine forma  

4,88 euro; 

6.15. identifikacinių duomenų apie juridinio asmens dalyvius išrašas 

elektronine forma  

3,96 euro; 

6.16. pranešimo, kad duomenų apie asmenį Juridinių asmenų dalyvių 

informacinėje sistemoje nėra, pateikimas popierine forma  

4,65 euro; 

6.17. pranešimo, kad duomenų apie asmenį Juridinių asmenų dalyvių 

informacinėje sistemoje nėra, pateikimas elektronine forma  

4,32 euro; 

 

______________________ 


