
 

 
 

ANTSTOLIŲ INFORMACINĖ SISTEMA 
Asmens duomenų valdytojas – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (buveinės adresas Gedimino pr. 30, Vilnius) 
Asmens duomenų tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras (buveinės adresas Lvovo g. 25-101, Vilnius) 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas: Identifikuoti Antstolių informacinės sistemos (AIS) naudotojus ir asmenis vykdymo procese, elektroninėse varžytynėse, 
elektroniniuose aukcionuose, elektroniniuose nuomos konkursuose, taip pat – užtikrinti elektroninių varžytynių, 

aukcionų, nuomos konkursų administravimą 

Duomenų subjektų grupės  Asmens duomenys   Specialių 

kategorijų 
duomenys 

Skolininkas Asmens kodas; vardas (vardai); pavardė (pavardės); lytis; gimimo data; pilietybė (pilietybės); gimimo 
vieta; gyvenamoji vieta, atvykimo į gyvenamąją vietą data; jeigu asmuo išvyksta gyventi į užsienį, – 

išvykimo vieta (valstybė) ir išvykimo data; jeigu asmuo nuolat gyvena užsienyje, – valstybė; jeigu 
asmuo neturi gyvenamosios vietos ir yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, 

– savivaldybė, kurioje gyvena; šeiminė padėtis ir jos pasikeitimo data; mirties data; tėvų, vaikų ir 
sutuoktinių asmens kodai; civilinės būklės aktų įrašų duomenys; asmens kontaktiniai duomenys 

(virtualusis adresas; Nacionalinės elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo 
fiziniams ir juridiniams asmenims, naudojant pašto tinklą, informacinėje sistemoje sukurtos 
elektroninio pristatymo dėžutės adresas; fiksuotojo arba judriojo ryšio telefono numeris, jeigu asmuo 

sutinka, kad jo telefono numeris būtų naudojamas Gyventojų registro tvarkymo tikslais ir (ar) 

teikiamas tretiesiems asmenims) 

 
 

Netvarkomi 

Išieškotojas Vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, gimimo data 

Elektroninių paslaugų gavėjas 

 

Vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, gimimo data, kredito įstaigos sąskaitos numeris, 

kontaktiniai duomenys 
 

Asmens duomenų šaltiniai 

Iš ko gaunami asmens duomenys Lietuvos Respublikos gyventojų registras, 
Juridinių asmenų registras, Kelių transporto priemonių registras, Valstybinis ginklų registras, Turto arešto aktų 
registras, Lietuvos Respublikos hipotekos registras, Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu 

draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registras, Socialinės paramos šeimai informacinė sistema; 
Duomenų subjektai 

Duomenų teikimas duomenų gavėjams ir į užsienio valstybes 



 

 
 

Teikimo tikslas Teikiamų duomenų sąrašas Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės / užsienio 

valstybė (arba jų grupė) 

Mokestinės nepriemokos ir baudų 
išieškojimo tikslu  

Skolininko: Vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, 
gimimo data 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų 
ministerijos 

Duomenų susijusių su paskirtos bausmės 
baudos vykdymu tvarkymo tikslu 

Skolininko: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens 
kodas, gimimo data 

Informatikos ir ryšių departamentas prie LR vidaus 
reikalų ministerijos 

Rinkti, kaupti apdoroti, sisteminti, saugoti 

duomenis susijusius su antstolio funkcijų 
vykdymu 

Skolininko: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens 

kodas, gimimo data, mirties data, lytis, šeiminė padėtis, 
deklaruota gyvenamoji vieta, tėvų, vaikų, sutuoktinių asmens 
kodai 

Antstoliai, jų padėjėjai, kiti antstolių įgalioti 

asmenys 

Duomenų teikimo apie asmenis, turinčius 

skolinių įsipareigojimų, tikslu 
 

Antstolio: vardas (vardai), pavardė (pavardės), adresas 

Skolininko, išieškotojo: vardas (vardai), pavardė (pavardės), 
asmens kodas, gimimo data 

Kredito įstaigos, finansų įmonės, kreditingumo 

vertinimo paslaugas teikiančios įmonės, skolų 
išieškojimo įmonės 

Teismo paskirtų baudų ir priteistų 
bylinėjimosi išlaidų tvarkymo tikslu  

Antstolio: vardas (vardai), pavardė (pavardės), adresas Nacionalinė teismų administracija 

Bankrutuojančio asmens turto pardavimo 

iš varžytynių tvarkymo tikslu 
 

Varžytynių dalyvis/atstovas: vardas (vardai), pavardė 

Laimėtojas: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens 
kodas, gimimo data, kontaktiniai duomenys, sąskaitos 

numeris 

Nemokumo administratorius 

Antstolio vykdomo turto pardavimo iš 
varžytynių tikslu 
 

Laimėtojas: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens 
kodas, gimimo data, kontaktiniai duomenys, sąskaitos 
numeris 

Antstolis 

Elektroninių aukcionų/Nuomos konkursų 
administravimo užtikrinimo, asmens 

identifikavimo ir dalyvavimo 

aukcione/nuomos konkurse tikslais  

Aukciono/Nuomos konkurso dalyvis/atstovas: vardas (vardai), 
pavardė (pavardės), asmens kodas, gimimo data, kontaktiniai 

duomenys, sąskaitos numeris 

Laimėtojas: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens 

kodas, gimimo data, kontaktiniai duomenys, sąskaitos 
numeris 

Aukciono/Nuomos konkurso 
vykdytojai/organizatoriai:  valstybės įmonė Turto 

bankas, savivaldybės administracija, juridinis 

asmuo pagal elektroninių aukcionų organizavimo 

ir vykdymo paslaugų sutartį, juridinis asmuo pagal 
elektroninių nuomos konkursų organizavimo ir 

vykdymo paslaugų sutartį 

Atsiskaitymui įvykdyti už varžytynėse 
pirktą turtą  

 

Antstolio/Nemokumo administratoriaus vardas, pavardė, 
kontaktiniai duomenys, depozitinės sąskaitos numeris 

 

Varžytynių laimėtojui 



 

 
 

Duomenų saugojimo terminas Antstolių informacinėje sistemoje tvarkomi duomenys (taip pat ir asmens duomenys) saugomi, vadovaujantis 

Antstolio veiklos dokumentų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministro 2009 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-140 „Dėl Antstolio veiklos dokumentų tvarkymo ir saugojimo taisyklių 

patvirtinimo“, Antstolių veiklos dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-308 „Dėl Antstolių veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės 

patvirtinimo“, Pavyzdine antstolių bylų nomenklatūra, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. 
gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 358 „Dėl Pavyzdinės antstolių bylų nomenklatūros patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo tvarką, kiek tai susiję su varžytynių ir aukcionų vykdymo 

procesu. AIS tvarkomi duomenys (taip pat asmens duomenys) saugomi vadovaujantis ir kitais teisės aktais, 
reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo tvarką, kiek tai susiję su varžytynių, aukcionų ir nuomos 

konkursų vykdymo procesu. 
Duomenys, susiję su aukcionų, nuomos konkursų ir nemokumo administratorių organizuojamų varžytynių vykdymo 

procesu, AIS duomenų bazėje saugomi 10 metų nuo aukciono, nuomos konkurso ar varžytynių pabaigos. 
 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.77282225995F/asr 
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.415971?jfwid=2r1m3lux 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F40FFAECAD31/asr 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.77282225995F/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.415971?jfwid=2r1m3lux
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F40FFAECAD31/asr

