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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 

Kodas 124110246, V.Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9 

www.registrucentras.lt 

 

VARTOTOJO INSTRUKCIJA  

1. ĮVADAS 

Instrukcija skirta registruotiems vartotojams, sudariusiems Juridinių asmenų registro 

duomenų teikimo sutartis. 

Vartotojo darbas su duomenų paieškos ir teikimo sistema pradedamas VĮ Registrų centro 

Interneto svetainėje paspaudus nuorodą „Paieška JA registre“: 

 

Atverčiamas paieškos varianto pasirinkimo ir informacijos vartotojams langas:  

 
1 pav. Paieškos variantai 
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2. PRISIJUNGIMAS  

Registruoti vartotojai turi galimybę Juridinių asmenų registro duomenų bazėje vykdyti 

paiešką pagal juridinio asmens kodą arba pavadinimą, pagal fizinius, juridinius asmenis arba 

užsienio juridinius asmenis, susijusius su kitų juridinių asmenų veikla. Pasirinkus norimą 

variantą ir paspaudus atitinkamą nuorodą, atverčiama vartotojo prisijungimo kortelė: 

 

2 pav. Vartotojo prisijungimo kortelė  

 

Į atitinkamus laukus įrašomas suteiktas vartotojo vardas ir slaptažodis ir spaudžiamas 

mygtukas „Prisijungti“. 

3. PAIEŠKA PAGAL KODĄ  

Ieškant juridinio asmens pagal žinomą jo kodą, spaudžiame nuorodą „pagal kodą“. 

Atsiverčia paieškos pagal kodą langas: 

 

3 pav. Paieškos pagal kodą langas. 

Į lauką „Kodas“ įrašomas ieškomo juridinio asmens 9-ženklis ar 7-ženklis kodas. Po 

mygtuko „Ieškoti“ paspaudimo atsiverčia paieškos rezultato langas: 
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4 pav. Paieškos pagal kodą rezultatas 

 

Šiame lange rodomi surasto juridinio asmens pagrindiniai duomenys:  

− galiojantis kodas; 

− pavadinimas,  

− adresas, 

− teisinė forma,  

− duomenų būklė, 

− teisinis statusas. 

Šiame lange sutartinėmis spalvotomis žymomis, apibrėžtomis kairėje apatinėje lango 

dalyje, pateiktos nuorodos į juridinio asmens išrašus (    ), metinės finansinės 

atskaitomybės dokumentus  ( ) bei kitus dokumentus ( ). 

Atskira žyma ( ) pažymėti juridiniai asmenys, apie kurių vadovą nepateikti visi 

privalomi duomenys. Tokie vadovai neperkelti iš duomenų bazės, kuri veikė iki Juridinių 

asmenų registro veiklos pradžios. 

4. JURIDINIO ASMENS IŠRAŠŲ TIPAI 

Pasirenkant norimą juridinio asmens duomenų išrašo tipą, pelės klavišu spaudžiama 

atitinkama išrašo tipo nuoroda. Gautą išrašą galima atspausdinti arba išsisaugoti htm formatu. 

Grįžti į programą - paspaudus „Back“ mygtuką. 

Pasirinkus „Išplėstinį išrašą“ matomi visi aktualūs juridinio asmens duomenys ir 

informacija. Išregistruotų juridinių asmenų išplėstinis išrašas neformuojamas.  
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Pasirinkus „Išplėstinį išrašą su istorija“ matomi ir aktualūs, ir istoriniai juridinio asmens 

duomenys ir informacija. Išplėstinis išrašas su istorija formuojamas, kai juridinio asmens 

duomenų būklė yra „Sutvarkyti duomenys“. Istoriniai duomenys yra pažymėti raudonu 

„kryžiuku“( ). Juridinio asmens, išrašo su istorija fragmento pavyzdys: 

 
5 pav. Išplėstinio išrašo su istorija fragmentas 

 

5. JURIDINIO ASMENS FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ 

Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateiktų metinės finansinės atskaitomybės, taip pat 

konsoliduotos, ir kartu su ja pateikiamų kitų dokumentų vaizdai bei duomenys Registrų centro 

elektroninių paslaugų sistemoje (CEPS) kaupiami pradedant už 2005 metus. 

Norėdami pamatyti juridinio asmens metinės finansinės atskaitomybės ir kitus kartu su 

ja pateiktus dokumentus, pasirinkite nuorodą .  

Pasirinkus, atidaromas finansinės atskaitomybės laikotarpio (metų) parinkimo langas: 
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6 pav. Finansinės atskaitomybės laikotarpio parinkimas. 

Pasirinkus laikotarpį atidaromas finansinių atskaitomybių sąrašas: 

 

 

Pasirinkus finansinės atskaitomybės eilutę sąraše, atidaromas finansinės atskaitomybės 

ataskaitų ir dokumentų langas: 

 
7 pav. Finansinės atskaitomybės ataskaitų ir dokumentų pasirinkimas. 

 

Šiame lange pateikiami duomenys apie finansinę atskaitomybę, ataskaitų duomenų 

išrašų iš duomenų bazės ir dokumentų vaizdų nuorodos.  
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Jei pasirinksite nuorodą ataskaitose (pvz., pilnas balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, 

nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita (sudaroma netiesioginiu būdu)), tai 

bus pateiktas ataskaitos duomenų išrašas iš duomenų banko, jei pasirinksite nuorodą 

dokumentuose (pvz., aiškinamasis raštas, auditoriaus išvada, audito ataskaita, metinis 

pranešimas (veiklos ataskaita)), tai bus pateiktas skenuotas dokumento vaizdas .pdf formatu. 

 

6. JURIDINIO ASMENS PAIEŠKA PAGAL PAVADINIMĄ 

Pasirinkus šią paiešką, atverčiamas paieškos pagal pavadinimą langas: 

 
8 pav. Paieškos pagal pavadinimą langas. 

Į lauką „Pavadinimo fragmentas (ai)“ įrašomas ieškomo juridinio asmens pavadinimas 

arba jo dalis ir spaudžiamas mygtukas „Ieškoti“. Mygtuko „Išvalyti“ paspaudimu panaikinama 

įrašyta lauke informacija. Pažymėjus „varnele“ lauke „su istorija“ paieška bus vykdoma ir tarp 

istorinių (pakeistų) juridinių asmenų pavadinimų.  

Paieškoje pagal pavadinimą realizuoti 2 skirtingi paieškos variantai: pagal žodį 

pavadinime ir pagal tikslią frazę. 

Paieška pagal žodį pavadinime 

Lauke „Pavadinimo fragmentas (ai)“ įrašomas vienas ar keli pilni žodžiai. Šio tipo 

paieška neatliekama pagal juridinių asmenų pavadinimuose dažnai pasitaikančius žodžius, 

pavyzdžiui, uždaroji, akcinė, individuali ir pan. Šių žodžių sąrašą galima pamatyti paspaudus 

nuorodą žr. sąrašą. Paieškos žodžius galima rašyti mažosiomis arba didžiosiomis (vienodai 

suprantamos raidės A ir a;  B ir b;  C ir c ir t.t.), lotyniškomis arba lietuviškomis raidėmis 

(vienodai suprantamos raidės A ir Ą;  C ir Č;  E, Ė ir Ę ir t.t.), nuo to paieškos rezultatas 

nepriklauso. Pvz., visos paieškos pagal vieną žodį “mašinų” parodys tą patį rezultatą, 

nepriklausomai nuo to, kaip šis žodis parašytas lauke „Pavadinimo fragmentas (ai)“: MAŠINŲ, 

mašinų, masinu arba MASINU. Kuo daugiau įrašoma žodžių, tuo paieškos rezultatas bus 

siauresnis, t.y. bus išrinkta mažiau juridinių asmenų. Trumpiausias žodis, pagal kurį atliekama 
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paieška: simboliniame pavadinime 2 raidės (pvz AB, AA), visame juridinio asmens pavadinime 

3 raidės. Jei simboliname juridinio asmens pavadinime yra žodis, į kurį įeina simbolis (iai) +, &, 

/ arba . (taškas), paieška atliekama eilutėje įrašius žodį su minėtu (ais) simboliu (iais), pvz. 

galima paieška pagal žodį  A+B,  j&m, LIPET+1,  NORD/LB,  AD/DA,  F.,  S.A./N.V. arba 

D.A.T. (žodis - tai raidžių ir simbolių eilutė be tarpų). Visi kiti neišvardinti simboliai, įrašyti 

paieškos eilutėje, iš žodžių išmetami ir paieška vykdoma be simbolių. 

Jei nežinomas tikslus žodis ar jo linksnis, galima paieškoti pagal žodžio dalį. Tuomet 

vietoj nežinomos žodžio dalies rašoma žvaigždutė, pvz., masin* (bus išrinkti visi juridiniai 

asmenys, kurių simboliniame pavadinime yra vienas iš žodžių: mašina, mašinos, mašinų, 

mašinai ir pan.). 

Pastaba: simbolių eilutė East/West paieškoje suprantama kaip vienas žodis. Juridinį 

asmenį, kurio pavadinime yra šis žodis, paieška suras, jei bus ieškoma pagal visą žodį 

East/West, arba East*, arba *West, arba */*. Jei paieškos eilutė bus parašyta su tarpais, pvz. 

East/ West, arba East /West arba East / West, bus rasti tik tie juridiniai asmenys, kurių 

pavadinime bus abu žodžiai East ir West, simbolis / bus ignoruotas. 

Šio tipo paieškai vykdyti paieškos lauke galima įrašyti kelis žodžius. Jų eilės tvarka nėra 

svarbi, pvz., ieškant pagal 2 žodžius verslo centras juos galima rašyti ir centras verslo.  

Paieškos pagal pavadinimą rezultato pavyzdys: 

 
9 pav. Paieškos pagal pavadinimą rezultato pavyzdys 
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Paieška pagal tikslią frazę 

Ieškant JA, kurio simbolinis pavadinimas “M S”, pagal žodį surasti nėra galimybės. 

Paieškos lauke įrašome *”m s”*, laukelį „Ieškoti tikslios frazės” pažymime „varnele“ ir 

spaudžiame mygtuką “Ieškoti”. Paieškos rezultatas: 

 

 
10 pav. Paieškos varianto „Ieškoti tikslios frazės“ rezultatas 

Lauke „Pavadinimo fragmentas (ai)“ įrašoma tiksli pavadinimo frazė, kurios pradžioje ir 

pabaigoje turi būti žvaigždutė (*), pvz, *ištaiga*, *pasienio policijos užkarda*, *EL/SAT*. 

Jei tikrai žinoma, kad, pvz.,  tarp EL ir SAT yra tik 1 nežinomas simbolis arba raidė, paieškoje 

vietoj jo galima rašyti pabraukimą, pvz., *EL_SAT*. Jei nesate tikri, kad nežinomas yra tik 1 

raidė arba simbolis, frazės viduryje gali būti ir žvaigždutė, pvz.: *EL*SAT*. Rezultatai abiem 

atvejais bus skirtingi. 

Šioje paieškoje frazę reikia rašyti tiksliai taip, kaip ji parašyta juridinio asmens 

pavadinime, lietuviškos ir lotyniškos raidės yra svarbios (skirtingai suprantamos raidės A ir Ą; 

E, Ė ir Ę ir t.t.), nesvarbu tik didžiosios ir mažosios raidės (vienodai suprantamos raidės A ir a; 

B ir b ir t.t.), pvz., ieškant pagal frazę *ištaiga* bus surasti tik juridiniai asmenys, kurių 

pavadinime yra ši frazė, bet nesuras juridinių asmenų, kurių pavadinime yra žodis *įstaiga*: 

 

 

11 pav. Paieškos pagal frazę ištaiga rezultato pavyzdys 
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12 pav. Paieškos pagal frazę įstaiga rezultato pavyzdys 

Paieška pagal tikslią frazę skirtingai nuo paieškos pagal žodį ieško ir pagal dažniau 

pasitaikančius žodžius. Paieškai įrašytos frazės ilgis nuo 1 raidės ar simbolio iki pilno juridinio 

asmens pavadinimo, pvz.: *+*, *aa* arba *Akcinė bendrovė "Rūta"*.  

Reikia atkreipti dėmesį, kad skirtingi paieškos tipai pagal tą pačią paieškos sąlygą išrinks 

skirtingus rezultatus, pvz.: 

 

13 pav. Paieškos pagal žodį rezultatas 

 

 

14 pav. Paieškos pagal tikslią frazę rezultatas 

Priklausomai nuo nurodytų paieškos sąlygų gali būti išrinkta labai daug juridinių 

asmenų. Paieškos programa parodo ne daugiau kaip 250 ir perspėja: „Rasta įrašų: >250 

Leidžiama peržiūrėti ne daugiau kaip 250 įrašų. Siaurinkite paieškos sąlygas!“. 
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Gautame juridinių asmenų sąraše, pasirenkant atitinkamas išrašų nuorodas, galima 

pamatyti išsamią juridinio asmens informaciją. 

7. PAIEŠKA PAGAL FIZINĮ ASMENĮ 

Jeigu reikia surasti juridinius asmenis, kurių veikloje dalyvauja konkretus fizinis asmuo 

(Lietuvos pilietis ar užsienietis), spaudžiame nuorodą „Paieška pagal fizinį asmenį“. Atsiverčia 

paieškos pagal fizinį asmenį kriterijų nurodymo langas: 

 

15 pav. Paieškos pagal fizinį asmenį kriterijų langas 

Jeigu žinomas asmens kodas, įrašome jį į eilutę „Asmens kodas“ ir spaudžiame mygtuką 

„Ieškoti asmenų“. Pažymėjus variantą „su istorija“, paieška bus vykdoma ir tarp istorinių 

(išregistruotų ir pakeistų) fizinių asmenų duomenų. Jeigu asmuo surandamas, tai reiškia, kad jis 

susijęs su vieno ar daugiau juridinių asmenų veikla. Atsiverčia paieškos pagal fizinį asmenį 

sąlygų patikslinimo langas:  

 

16 pav. Paieškos pagal fizinį asmenį sąlygų patikslinimo langas 

Šiame lange nurodoma surasto fizinio asmens duomenys: pavardė, vardas, asmens kodas 

ir gimimo data, bei paieškos patikslinimo blokas. Lauke “Faktas” paspaudus rodyklę atsiverčia 

sąrašas visų variantų, nusakančių, kaip fizinis asmuo gali būti susijęs su juridinio (-ių) asmens (-

ų) veikla. Variantas “bet kuris” apima visus tipus.  
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Taip pat galima pasirinkti juridinių asmenų, kurių veikloje dalyvauja fizinis asmuo, 

teisinę formą, teisinį statusą, savivaldybę, kurioje registruoti juridiniai asmenys. Pasirinkus 

patikslintas paieškos sąlygas, pažymime „varnele“ norimo fizinio asmens eilutę ir spaudžiame 

mygtuką „Ieškoti“. Suformuojamas sąrašas juridinių asmenų, kurių veikloje dalyvauja ieškomas 

fizinis asmuo:  

 
17 pav. Paieškos pagal fizinį asmenį rezultatas 

Juridinio asmens išrašo tipas pasirenkamas anksčiau aprašytu būdu. 

Jeigu žinoma fizinio asmens pavardė arba pavardė ir vardas, paieška vykdoma pagal 

šiuos duomenis. Patikslinimui galima nurodyti gimimo datų intervalą. Vien pagal vardą ar 

gimimo datą paieška nevykdoma. Paspaudus mygtuką „Ieškoti asmenų“ suformuojamas sąrašas 

fizinių asmenų, susijusių su kitų juridinių asmenų veikla:  

 

 

18 pav. Paieškos pagal fizinį asmenį su nurodytomis sąlygomis rezultatas 

Pagal poreikį pasirenkame kitus sąlygų tikslinimo variantus, pažymime vieną ar daugiau 

fizinių asmenų ir spaudžiame mygtuką „Ieškoti“. Suformuojamas langas, kuriame nurodyti 

juridiniai asmenys, kurių veikloje dalyvauja pažymėti fiziniai asmenys: 
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19 pav. Paieškos pagal fizinį asmenį rezultatas 

Išsamesnė informacija apie juridinį asmenį gaunama pasirenkant norimą išrašo tipą. 

8. PAIEŠKA PAGAL JURIDINĮ ASMENĮ 

Jeigu reikia sužinoti, ar juridinis asmuo yra susijęs su kitų juridinių asmenų veikla, 

spaudžiame nuorodą „pagal juridinį asmenį“. Atsiverčia paieškos kriterijų nurodymo langas: 

 
20 pav. Paieškos pagal juridinį asmenį langas 

 

Paieška gali būti vykdoma pagal juridinio asmens kodą arba pavadinimą. Pagal kodą 

surandame vieną, pagal pavadinimą - vieną ar daugiau juridinių asmenų. Paieškos pagal juridinį 

asmenį rezultato pavyzdys: 
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21 pav. Paieškos pagal juridinį asmenį tarpinis rezultatas 

 

Pažymėjus „varnele“ prie dominančio juridinio asmens kodo ir pagal poreikį patikslinus 

paieškos sąlygas (Faktas, Teisinė forma , Savivaldybe, Teisinis statusas), spaudžiame mygtuką 

„Ieškoti “. Gauname sąrašą juridinių asmenų, kurių veikloje dalyvauja dominantis juridinis 

asmuo: 

 
22 pav. Paieškos pagal juridinį asmenį rezultatas 

Išsamesnė informacija apie juridinį asmenį gaunama pasirenkant norimą išrašo tipą. 

 

9. PAIEŠKA PAGAL UŽSIENIO JURIDINĮ ASMENĮ 

Paieška Juridinių asmenų registre pagal užsienio juridinį asmenį vykdoma analogiškai 

paieškai pagal Lietuvos juridinį asmenį.  
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23 pav. Paieškos pagal užsienio juridinį asmenį langas 

 
24 pav. Paieškos pagal užsienio juridinį asmenį tarpinis rezultatas 

 

 

25 pav. Paieškos pagal užsienio juridinį asmenį rezultatas 


