
 

 
 

Komercinių paslaugų teikimas 
Asmens duomenų valdytojas – valstybės įmonė Registrų centras (buveinės adresas Lvovo g. 25-101, Vilnius) 
 

Asmens duomenų tvarkymo 

tikslas 

Teikti komercines paslaugas: 

 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymas/tikslinimas ir bylos parengimas 

 Nekilnojamojo turto individualus vertinimas 

 Pastato (patalpos) energinio naudingumo sertifikavimas 

 Tipinio buto energinio naudingumo sertifikavimas 

 Nekilnojamojo daikto dalių apskaičiavimo projekto parengimas 

 Statinio centro koordinačių nustatymas 

 Statinių ir įrenginių vietų pažymėjimas ir jų padėties schemų sudarymas 

 Topografinių planų sudarymas 

 Inžinerinių tinklų planų/išpildomųjų nuotraukų sudarymas 

 Pastato ašių ir inžinerinių tinklų nužymėjimas 

 Pastatų, požeminių komunikacijų geodezinių nuotraukų sudarymas 

 Ortofotografinių žemėlapių rengimas 

 Lazerinis skenavimas ir 3D modelių kūrimas 

 Inertinių medžiagų tūrių skaičiavimas 

 Žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektų rengimas 

 Žemės sklypo ribų nužymėjimo/riboženklių atstatymas 

 Žemės sklypo naudojimosi tvarkos tarp bendraturčių nustatymas 

 Žemės sklypo kadastro duomenų lentelės parengimas 

 Projekto ar kadastro duomenų bylos skaitmeninės formos parengimas 

 Deklaracijos apie statybos užbaigimą, kuri nėra tvirtinama ir / ar registruojama 

 Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje, projekto rengimas 

 Asmens (bendraturčio, gretimo žemės sklypo savininko) rašytinio sutikimo projekto 

 rengimas 

 Dokumentų dėl adreso suteikimo parengimas ir pateikimas savivaldybėms 

 Bendraturčių rašytinių susitarimų dėl nuosavybės teisių dalių parengimo ar pakeitimo 

 projekto rengimas 

 Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinių, patalpų) formavimo (padalijimo, 

 atidalijimo, sujungimo, perdalijimo) schemų rengimas, nekeičiant buvusios paskirties 



 

 
 

Duomenų subjektų grupės  Asmens duomenys   Specialių 
kategorijų 

duomenys 

Užsakovas vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefono 
numeris, banko sąskaita 

Netvarkomi 

Nekilnojamojo turto savininkas vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto 

adresas, turto adresas ir kiti nekilnojamojo turto duomenys, kurie reikalingi suteikti paslaugą, turto foto 

nuotraukos, nekilnojamojo turto unikalus numeris 

Įgaliotas asmuo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto 
adresas 

Asmens duomenų šaltiniai 

Iš ko gaunami asmens 
duomenys 

Užsakovo, įgalioto asmens - tiesiogiai iš duomenų subjekto 
Nekilnojamojo turto savininko – iš Nekilnojamojo turto registro 

Duomenų teikimas duomenų gavėjams ir į užsienio valstybes – duomenys neteikiami 

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

(arba jų grupė) 

Valstybės pavestoms funkcijoms 

atlikti  

vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios 

vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, turto 

adresas ir kiti nekilnojamojo turto duomenys, turto foto 

nuotraukos, nekilnojamojo turto unikalus numeris 

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,  

 

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras 

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo 
tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

teismams ir teisėtvarkos institucijoms 

savivaldybėms, valstybės institucijoms 

notarai, antstoliai, mokesčių administratoriai kiti 
asmenys 

Įstatymuose nustatytoms 

teisinėms paslaugoms teikti 

advokatai (advokatų profesinės bendrijos) ir valstybės 

garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 

Duomenų saugojimo 
terminas 

10 metų po paslaugų suteikimo 
 


