
 

 

Kyla klausimų? 
Užduokite klausimą čia arba: 
El. p.: info@registrucentras.lt 

Tel. nr.: (8 5) 268 8262 

Apsaugokite savo ir savo šeimos turtą. 
Įregistruokite šeimos turtą lengvai ir patogiai Registrų centro savitarnoje. 

 

◥  ŠEIMOS TURTO REGISTRAVIMAS 

1. Teikiant prašymą įsitikinkite, kad: 

 prašymą dėl šeimos turto registravimo pasirašė bent vienas iš sutuoktinių. 

 prašyme nurodyta prašymo sudarymo data. 

 prašyme nurodyti jį pasirašiusio asmens identifikuojantys duomenys – vardas, pavardė,  
LR piliečio asmens kodas; užsienio piliečio – pilietybė, gimimo data. 

 prašyme nurodyti nekilnojamąjį daiktą identifikuojantys duomenys. 

 prašyme nurodėte, kad Jūsų šeima nuolat gyvena prašyme nurodytoje šeimos 
gyvenamojoje patalpoje, ir turtas nuosavybės teise arba teisė turtu naudotis priklauso 
vienam iš sutuoktinių. 

 Civilinio kodekso 3.84 straipsnyje nustatoma – 
„1. Neatsižvelgiant į tai, kurio sutuoktinio nuosavybė iki santuokos sudarymo buvo ar po 
jos sudarymo yra šio straipsnio 2 dalyje numatytas turtas, jis yra pripažįstamas šeimos 
turtu. Šeimos turtas turi būti naudojamas tik bendriems šeimos poreikiams tenkinti. 

2. Šeimos turtas yra šis turtas, nuosavybės teise priklausantis vienam arba abiem 
sutuoktiniams: 

1) šeimos gyvenamoji patalpa; 

2) kilnojamieji daiktai, skirti šeimos namų ūkio poreikiams tenkinti, įskaitant baldus. 

3. Šeimos turtu taip pat pripažįstama teisė naudotis šeimos gyvenamąja patalpa. 

4. Šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas turtas įgyja šeimos turto teisinį statusą nuo 
santuokos įregistravimo dienos, tačiau sutuoktiniai gali panaudoti šį faktą prieš 
sąžiningus trečiuosius asmenis tik tada, jeigu nekilnojamasis daiktas yra įregistruotas 
viešame registre kaip šeimos turtas.“ 

2. Pateikite prašymą. 
 

Pateikimo būdas Reikalingi dokumentai 

Registrų centro 
savitarnoje 

 

 Prašymas pateikiamas prisijungus prie savitarnos 
svetainės bei pasirinkus Nekilnojamojo turto kadastras ir 
registras skiltyje „Mano prašymai“. 

 Pasirinkite paslaugą „Šeimos turto įregistravimas“ ir 
užpildykite prašomą informaciją. 

 Užpildytas prašymas turi būti pasirašytas abiejų 
sutuoktinių kvalifikuotu el. parašu. 

 Pasirašius prašymą apmokėkite už paslaugą savitarnos 
krepšelyje. 
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Per notarą notarų biure 

 

 Notaro parengtą prašymą pasirašius abiem 

sutuoktiniams perduoda registravimui notaras.  

El. paštu 
info@registrucentras.lt 

arba 
E. pristatymu 

 Prašymas įregistruoti šeimos turto teisinį režimą / 

registruoti juridinį faktą, pasirašytas abiejų sutuoktinių 

kvalifikuotais elektroniniais parašais. 

Paštu adresu 
Lvivo g. 25–101, 09320 
Vilnius 

 Pasirašytas prašymas įregistruoti šeimos turto teisinį 
režimą  / registruoti juridinį faktą. 

Klientų aptarnavimo 
padalinyje 

 Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas  
(pasas arba ID kortelė). 

 Pasirašytas prašymas įregistruoti šeimos turto teisinį 
režimą / registruoti juridinį faktą. 

 

3. Apmokėkite gautą sąskaitą. Prašymas bus pradėtas vykdyti tik gavus apmokėjimą. 

 

Daugiau informacijos apie šeimos turto registravimą Konsultacijų centre. 
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