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Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
1. Pakeisti Lietuvos Respublikos 2020 m. liepos 8 d. Vyriausybės nutarimą Nr. 763
,,Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą,
šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų
kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“:
1.1. Pakeisti nurodytą nutarimą ir jį išdėstyti nauja redakcija (Atlyginimo už valstybės
įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo
turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašas
nauja redakcija nedėstomas):
,,LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL ATLYGINIMO UŽ VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO TVARKOMŲ
REGISTRŲ OBJEKTŲ REGISTRAVIMĄ, ŠIŲ REGISTRŲ IR NEKILNOJAMOJO
TURTO KADASTRO DUOMENŲ, INFORMACIJOS, DOKUMENTŲ IR (AR) JŲ
KOPIJŲ TVARKYMĄ DYDŽIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.261 straipsniu, Lietuvos
Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi,
29 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo
41 ir 43 straipsniais, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 20 straipsnio
1 dalimi, Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo 11 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registro įstatymo 42 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos
Vyriausybė n u t a r i a:
Patvirtinti Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų
registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir
(ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašą (pridedama).“
1.2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų
centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro
duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašą:
1.2.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
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,,1. Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų
registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir
(ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašas (toliau – Sąrašas) nustato Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo turto, Juridinių asmenų, Lietuvos Respublikos adresų, Lietuvos Respublikos
gyventojų, Turto arešto aktų, Testamentų, Vedybų sutarčių, Sutarčių ir teisių suvaržymų,
Įgaliojimų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro
tvarkytojo teikiamas paslaugas ir atlyginimo už jas dydžius.“
1.2.2. Pakeisti 2 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:
,,2. Kai Nekilnojamojo turto, Juridinių asmenų, Adresų, Gyventojų, Įgaliojimų,
Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų, Sutarčių ir teisių suvaržymų, Turto arešto aktų,
Testamentų, Vedybų sutarčių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenys, informacija,
dokumentai ir (ar) jų kopijos teikiami popierine forma, prie Sąrašo II–V, VII–XII skyriuose
nurodytų atlyginimo dydžių pridedama ši kintamoji atlyginimo dydžio dalis:“.
1.2.3. Pakeisti 3 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:
,,3. Asmenų pageidavimu Nekilnojamojo turto registro objektai gali būti registruojami,
nekilnojamojo daikto kadastro duomenys gali būti įrašomi į Nekilnojamojo turto kadastrą,
Nekilnojamojo turto registro ir kadastro duomenys, išskyrus hipotekos (įkeitimo), juridinio
fakto apie notaro atliktą vykdomąjį įrašą registravimą (duomenų keitimą, išregistravimą), gali
būti keičiami, vidutinė rinkos vertė gali būti nustatoma, perskaičiuojama ir įrašoma, mėgėjų
sodo teritorijų ribos pažymimos ir įrašas gali būti padaromas bei žemės sklypo kadastro
duomenų bylos patikra nekilnojamojo daikto kadastro duomenims pakeisti gali būti atliekama
šiame punkte nustatyta skubos tvarka, papildomai mokant tokio dydžio priedus:“.
1.2.4. Pakeisti 4 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:
,,4. Asmenų pageidavimu Nekilnojamojo turto registro duomenys, išskyrus
nurodytuosius Sąrašo 13.4.7, 13.4.9, 13.4.21, 13.4.26–13.4.28, 13.4.59–13.4.67 papunkčiuose,
gali būti teikiami bei dokumentų kopijos parengiamos, tvirtinamos ir pateikiamos šiame punkte
nustatyta skubos tvarka, papildomai mokant tokio dydžio priedus:“.
1.2.5. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:
,,12. Atlyginimo už užsakomuosius Nekilnojamojo turto, Juridinių asmenų, Įgaliojimų,
Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų, Sutarčių ir teisių suvaržymų, Turto arešto aktų,
Testamentų, Vedybų sutarčių, registrų duomenų rinkinius dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į
atlyginimo už atitinkamo registro duomenų vieneto, teikiamo „sistema–sistema“ būdu, dydį ir į
rinkinyje pateikiamų objektų kiekį. Duomenų vienetu laikomas visas registro objekto duomenų
rinkinys, pateikiamas atitinkamo registro išraše. Atlyginimo už užsakomuosius Adresų registro
duomenų rinkinius dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į atlyginimo dydį, nurodytą Sąrašo
15.2.11 papunktyje, ir į rinkinyje pateikiamų objektų kiekį. Atlyginimo už užsakomuosius
Gyventojų registro duomenų rinkinius dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į atlyginimo dydį,
nurodytą Sąrašo 16.6 papunktyje, ir į rinkinyje pateikiamų objektų kiekį.“
1.2.6. Pakeisti 13.1.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:
,,13.1.7. daiktinės teisės (išskyrus nuosavybės teisę ir hipoteką
8,40 euro;“
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(įkeitimą)) įregistravimas ar išregistravimas
1.2.7. Papildyti 13.1.11 papunkčiu:
,,13.1.11. hipotekos (įkeitimo) įregistravimas ar išregistravimas
1.2.8. Papildyti 13.1.12 papunkčiu:
,,13.1.12. juridinio fakto apie notaro atliktą vykdomąjį įrašą
įregistravimas ar išregistravimas
1.2.9. Pakeisti 13.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
,,13.2.
Nekilnojamojo turto registro ir kadastro duomenų pakeitimas:
13.2.1.
nekilnojamojo turto kadastro ir (ar) registro duomenų,
išskyrus nurodytuosius 13.2.2–13.2.4 papunkčiuose,
pakeitimų įrašymas
13.2.2.
duomenų, apibūdinančių patikėjimo teisę ir šios teisės
suvaržymus, pakeitimo įrašymas
13.2.3.
hipotekos (įkeitimo) duomenų pakeitimo įrašymas
13.2.4.
juridinio fakto apie notaro atliktą vykdomąjį įrašą duomenų
pakeitimo įrašymas
1.2.10. Papildyti 13.4.59 papunkčiu:
,,13.4.59. hipotekos (įkeitimo) duomenų išrašas iš Nekilnojamojo
turto registro ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registro
popierine forma
1.2.11. Papildyti 13.4.60 papunkčiu:
13.4.60. hipotekos (įkeitimo) duomenų išrašas iš Nekilnojamojo
turto registro ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registro
elektronine forma
1.2.12. Papildyti 13.4.61 papunkčiu:
„13.4.61. hipotekos (įkeitimo) duomenų išrašas iš Nekilnojamojo
turto registro ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registro
„sistema–sistema“ būdu
1.2.13. Papildyti 13.4.62 papunkčiu:
„13.4.62. hipotekos (įkeitimo) patikra Nekilnojamojo turto registre
ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registre popierine forma
1.2.14. Papildyti 13.4.63 papunkčiu:
„13.4.63. hipotekos (įkeitimo) patikra Nekilnojamojo turto registre
ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registre elektronine forma
1.2.15. Papildyti 13.4.64 papunkčiu:
„13.4.64. hipotekos (įkeitimo) patikra Nekilnojamojo turto registre
ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registre „sistema–sistema“
būdu
1.2.16. Papildyti 13.4.65 papunkčiu:
„13.4.65. hipotekų (įkeitimų) sąrašas iš Nekilnojamojo turto registro

8,60 euro;“
5,41 euro;“

11,03 euro;

7,88 euro;
5,14 euro;
5,41 euro.“

5,95 euro;“

5,50 euro;“.

0,05 euro;“.

2,17 euro;“.

2,09 euro;“.

0,14 euro;“.

5,69 euro;“.
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ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registro popierine forma
1.2.17. Papildyti 13.4.66 papunkčiu:
„13.4.66. hipotekų (įkeitimų) sąrašas iš Nekilnojamojo turto registro
ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registro elektronine forma
1.2.18. Papildyti 13.4.67 papunkčiu:
„13.4.67. hipotekų (įkeitimų) sąrašas iš Nekilnojamojo turto registro
ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registro „sistema–sistema“
būdu
1.2.19. Pripažinti netekusiu galios VI skyrių.
1.2.20. Pakeisti IX skyrių ir jį išdėstyti taip:
,,IX SKYRIUS

5,28 euro;“.

0,05 euro.“

ATLYGINIMO UŽ SUTARČIŲ IR TEISIŲ SUVARŽYMŲ REGISTRO OBJEKTŲ
REGISTRAVIMĄ, ŠIO REGISTRO DUOMENŲ IR INFORMACIJOS TEIKIMĄ
DYDŽIAI
20. Nustatomi tokie atlyginimo už Sutarčių ir teisių suvaržymų registro objektų
registravimą, šio registro duomenų, informacijos teikimą dydžiai:
20.1.
Sutarčių ir teisių suvaržymų registro objektų registravimas:
20.1.1.
20.1.2.
20.1.3.
20.1.4.
20.1.5.

sutarties įregistravimas ar išregistravimas
sutarties duomenų pakeitimo įrašymas
įkeitimo (hipotekos) įregistravimas ar išregistravimas
įkeitimo (hipotekos) duomenų pakeitimo įrašymas
žymos apie atliktą notaro vykdomąjį įrašą padarymas ar

20.2.4.
20.2.5.
20.2.6.

panaikinimas arba duomenų pakeitimo įrašymas
Sutarčių ir teisių suvaržymų registro duomenų ir informacijos
teikimas:
Sutarčių ir teisių suvaržymų registro išrašas popierine forma
Sutarčių ir teisių suvaržymų registro išrašas elektronine forma
Sutarčių ir teisių suvaržymų registro išrašas „sistema–sistema“
būdu
sutarčių sąrašas popierine forma
sutarčių sąrašas elektronine forma
sutarčių sąrašas „sistema–sistema“ būdu

20.2.7.
20.2.8.
20.2.9.
20.2.10.
20.2.11.
20.2.12.
20.2.13.

Sutarčių ir teisių suvaržymų registre suteiktų paslaugų išklotinė
hipotekos (įkeitimo) duomenų išrašas popierine forma
hipotekos (įkeitimo) duomenų išrašas elektronine forma
hipotekos (įkeitimo) duomenų išrašas „sistema–sistema“ būdu
hipotekos (įkeitimo) patikra popierine forma
hipotekos (įkeitimo) patikra elektronine forma
hipotekos (įkeitimo) patikra „sistema–sistema“ būdu

20.2.
20.2.1.
20.2.2.
20.2.3.

3,58 euro;
3,37 euro;
8,60 euro;
5,14 euro;
5,41 euro.

5,66 euro;
5,49 euro;
0,19 euro;
4,71 euro;
4,35 euro;
0,19 euro;
2,22 euro;
5,95 euro;
5,50 euro;
0,05 euro;
2,17 euro;
2,09 euro;
0,14 euro;
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20.2.14.
20.2.15.

hipotekos (įkeitimo) sąrašas popierine forma
hipotekų (įkeitimų) sąrašas elektronine forma

20.2.16. hipotekų (įkeitimų) sąrašas „sistema–sistema“ būdu
1.2.21. Pakeisti 21.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„21.2.
Turto arešto aktų registro duomenų ir informacijos teikimas:
21.2.1.
21.2.2.
21.2.3.
21.2.4.
21.2.5.
21.2.6.
21.2.7.
21.2.8.
21.2.9.

Turto arešto aktų registro išrašas – išsami informacija
popierine forma
Turto arešto aktų registro išrašas – išsami informacija
elektronine forma
Turto arešto aktų registro išrašas – išsami informacija
„sistema–sistema“ būdu
Turto arešto aktų registro išrašas – dokumentų santrauka
popierine forma
Turto arešto aktų registro išrašas – dokumentų santrauka
elektronine forma
Turto arešto aktų registro išrašas – dokumentų santrauka
„sistema–sistema“ būdu
Turto arešto aktų registro išrašas – trumpoji žinutė popierine
forma
Turto arešto aktų registro išrašas – trumpoji žinutė elektronine
forma
Turto arešto aktų registro išrašas – trumpoji žinutė „sistema–
sistema“ būdu

21.2.10. Turto arešto aktų registre suteiktų paslaugų išklotinė
2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

Ministras Pirmininkas

Teisingumo ministras

5,69 euro;
5,28 euro;
0,05 euro.“

3,92 euro;
3,80 euro;
0,14 euro;
2,63 euro;
2,51 euro;
0,14 euro;
2,17 euro;
2,09 euro;
0,14 euro;
1,84 euro.“

