
Forma patvirtinta 

Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 

2019 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V-82 

 
 

 
(Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas) 

 

(Fizinį ar juridinį asmenį atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; atstovavimo pagrindas) 

 

(Fizinio asmens gyvenamoji vieta arba juridinio asmens buveinės adresas, duomenys kontaktiniam ryšiui palaikyti) 

 

Valstybės įmonei Registrų centrui 

 

PRAŠYMAS  

SUTEIKTI VEDYBŲ SUTARČIŲ REGISTRO DUOMENIS 
 

201_ m. ______________ ___ d. 

 

1. Prašau suteikti Vedybų sutarčių registro duomenis, išduodant registro išrašą (iš aktualios registro duomenų 

bazės). 

 

2. Registro duomenų apimtis: 

  trumpa informacija; 

  dokumentų santrauka; 

  išsami informacija. 

 

3. Registro duomenų paieškos kriterijai (pasirinkti vieną iš paieškos kriterijų): 

 Asmens, sudariusio vedybų, 

sugyventinių, turto padalijimo  

sutartį, ar asmens, kurio turtas 

padalytas teismo sprendimu, 

asmens kodas, vardas ir pavardė 

Asmens kodas             

Vardas  

Pavardė  

arba 

 Asmens, sudariusio vedybų, 

sugyventinių, turto padalijimo  

sutartį, ar asmens, kurio turtas 

padalytas teismo sprendimu, 

gimimo data, vardas ir pavardė 

(pildoma tais atvejais, kai asmuo 

neregistruotas Lietuvos 

Respublikos gyventojų registre) 

Gimimo data     – 
  

–   

Vardas 
 

Pavardė 

 

arba 

 Vedybų, sugyventinių sutarties ar turto padalijimo fakto 

identifikavimo kodas, suteiktas Vedybų sutarčių registre 
          

 

4. Registro duomenų naudojimo tikslas: 

Nurodykite teisėtą ir apibrėžtą registro duomenų naudojimo tikslą 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5. Pridedami dokumentai: 



2 

 
1. ___________________________________________________________________________________________; 

2. ___________________________________________________________________________________________; 

3. ___________________________________________________________________________________________. 

 

6. Registro duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas – Vedybų sutarčių registro nuostatų 82–84 ir 89 punktai. 

  

7. Registro išrašą išduoti:  

 asmeniškai Rytų Lietuvos klientų aptarnavimo centro padalinyje adresu:  

 Lvivo g. 25, 09320 Vilnius.  

 Kauno g. 20, 28241 Utena. 

 P. Puzino g. 7, 35173 Panevėžys. 

 kitame klientų aptarnavimo padalinyje adresu: ____________________________________________________ 

arba 

 asmeniškai Vidurio Lietuvos klientų aptarnavimo centro padalinyje adresu: 

 E. Ožeškienės g. 12, 44252 Kaunas. 

 Paukščių takas 2, 76346 Šiauliai. 

 Pušyno g. 51, 62143 Alytus. 

 Laisvės g. 10, 68306 Marijampolė. 

 kitame klientų aptarnavimo padalinyje adresu: ____________________________________________________ 

arba 

 asmeniškai Vakarų Lietuvos klientų aptarnavimo centro padalinyje adresu: 

 Baltijos pr. 123-1, 93224 Klaipėda. 

 Turgaus a. 15A-2, 87122 Telšiai.  

 Jūros g. 3, 72212 Tauragė.  

 kitame klientų aptarnavimo padalinyje adresu: ____________________________________________________ 

arba 

 išsiųsti nurodytu pašto adresu*:______________________________________________________________________ 

 

8. Apmokėjimas už duomenų teikimą: 

 

8.1. Sąskaitą apmokėti už registro duomenų teikimą išsiųsti elektroninio pašto adresu: 

________________________________________________________________________________________________ 

arba 

8.2. Atlyginimas už registro duomenų teikimą sumokėtas:  

______________________________________________ 
                                                                                                                                        (Data, mokėjimo nurodymo Nr.) 

9. Sąskaitą gauti:  nepageidauju; 

 pageidauju, duomenys sąskaitai išrašyti: 

 
___________________________________________________________________ 

(Fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas) 

 

___________________________________________________________________ 

(Fizinio / juridinio asmens kodas) 

 

___________________________________________________________________ 

(Adresas, pašto kodas, miestas) 

    

 

10. Prašymą pateikė: 

 

_____________ 
(Data) 

 

_________________ 
(Parašas) 

 

___________________________________ 
(Pareigos, vardas, pavardė)  

___________________________________________________________________________________________________ 

       

* Registro išrašo nurodytu pašto adresu siuntimo išlaidas apmoka prašymą pateikęs asmuo.  

 

PASTABA. Vedybų sutartys ir turto padalijimo faktai Vedybų sutarčių registre registruojami nuo 2002 m.  

liepos 1 d. Registro duomenys teikiami tik apie įsigaliojusias vedybų sutartis ir turto padalijimo faktus.  

Nuo 2016 m. sausio 1 d. registre netvarkomi vedybų sutarties duomenys apie turtą, dėl kurio teisinio režimo susitarta. 

_________________________________ 


