
VALSTYBES IMONE CENTRAS

201 3-01 -01- 201 3-06-30

Juridinio asmens kodas 1241 10246, Adresas: Vinco Kudirkos l8-3, Vilnius

TARPINIU FINANSINIU ATASKAITU RINKI]'TYS

2013 m. birielio 30 d. BALANSAS
2013 m. rugpj[dio 6 d.

Litais

itraipsnio pavadinimas Kodai Finansiniai metai
PradJq finansiniai

metai

A..ILGALAIKIS TURTAS 60.628.30! 60.243.686

I. NEMATERIALUSIS TURTAS I 3.247.54t 2.992.372

I.l. P16tros darbai

1.2 . P atentai, licencij os t25.141 216.08t

I.3. Programine [ranga 1.522.20C 580.82t

I.4. Kitas nematerialusis turtas 1.600.208 2.195.45:

II. MATERIALUSIS TURTAS I 55.374.523 55.245.081

'.l.l.ZemE

I.2. Pastatai ir statiniai 49.557.26t 50.002.46t

II.3. Ma5inos ir irengimai 3.392.6r( 2.720.001

II.4. Transporto priemon-es 2.461 2.859

II.5. Kita iransa. prietaisai, irankiai ir irenginiai 372.73t 473.29i

II.6. Nebaista statvba 890.77t 724.08(

II.7. Kitas materialusis turtas r.1s8.66i 1.322.38(

U.8. Investicinis turtas

I.8.l.Zemd

I.8.2.Pastatai

II. FINANSINIS TURTAS

.II.1. Po vieneriu metu gautinos sumos

.II.2. Kitas finansinis turtas

|V.KITAS ILGALAIKIS TURTAS 2.006.233 2.006.23

tV. l.Atidetoio mokesdio turtas 2.006.233 2.006.233

tV. 2.Kitas ilealaikis turtas

B. TRUMPALAIKIS TURTAS 12.349.371 10.077.081

I. ATSARGOS, ISANKSTINIAI APMOKEJIMAI IR

\EBAIGTO S VYKDYTI SUTARTYS 4.t67.8',1t 3.914.472

I.l. Atsareos 3.223.621 3.189.03t

I.l . I . Zaliavos ir komplektavimo gaminiai r.033.334 1.078.30(

I.1.2. Nebaieta gamvba 243.591 27t.tl

I. 1.3. Paeaminta produkciia 1.633.89 t.523.561

I.1.4. Pirktos prekds. skirtos perparduoti 2 3 12.803 316.06(

I.2. I3ankstiniai apmokdi imar J 944.25f 725.43:

I.3. Nebaietos wkdvti sutaf,tys

II. PERVIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS J 3.s93.861 4.800.109

.I.l . Pirk€iu isiskolinimas t.427.30( 4.634.44(

.I.2. Kitos sautinos sumos t66.56t 165.663

III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 4 422.32< 499.261

III. l. Trumpalaik6s investiciios

III.2. Terminuoti inddliai



Straipsnio pavadinimas Kodai Finansiniai metai
Pradjq finansiniai

metai

III.3. Kitas trumpalaikis turtas 422.32( 499.262

IV. PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI 4.16s.304 863.238

TURTO IS VISO: 72.977.67( 70.320.761

NUOSAVAS KAPITALAS 48.601.841 46.63s.201

I.IMONES SAVININKO KAPITALAS 5 3s.35r.462 35.429.084
II.TURTA" KURIS PAGAL ISTATYMUS GALI BUTI
rIK VALSTYBES NUOSAVYBE, ATITINKANTIS
III. PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)

IV. REZERVAI 6 11.120.01t 9.7',|2.s9(

IV.l. Privalomasis 2.508.702 2.122.28f

1V.2. Kiti rezeruai 8.611.31i 7.650.302

V, NEPASKIRSTYTASIS PELNAS NUOSTOLIAI) 2.130.36( 1.433.52',,

V. l. Ataskaitiniu metu pelnas 2.130.36( l72.t9t
V.2. Ankstesniu metu pelnas (nuostoliai) 1.261.32t

D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 7 4.228.024 3.149.73!

E, MOKETINOS SUMOS IR ISIPAREIGOJIMAI 20.147.81( 20.535.831

I. PO VIENERru METU MOKETINOS SUMOS IR
ILGALAIKIAI ISIPAREIGOJIMAI 7.227.40t 7.227.40t

I.1. Finansinds skolos 7.227.401 7.227.40t

I.1 .1. Lizingo (finansines nuomos) ar panaSus isipareigojtmat

. 1.2. Kredito istaigoms 7.227.40f 7.227.40t

.1.3. Kitos finansines skolos

.2. Skolos tiekeiams

.3. Gauti i5ankstiniai aprrokeiimai

.4. Atiddiiniai

.4. l . lsipareigoiimq ir reikalavimq padengimo

.4.2. Pensiiu ir oana5iu isipareieoiimu

.4.3. Kiti atideiiniai

.5. Addetoio mokesdio isioareieoiimas

..6. Kitos mok€tinos sumos ir ilgalaikiai isipareieoiimai
:I. PERVIENERIUS METUS MOKETINOS SUMOS IR
|RUMPALAIKIAI ISIPAREIGOJIMAI 12.920.402 13.308.42

I.1. Ilsalaikiu skolu einamuiu metu dalis 598.92t r.r97.84C

.I.2. Finansinds skolos

I.2.1 . Kredito istaisoms

I.2.2. Kitos skolos

I.3. Skolos tiekeiams 1.081.434 r.261.s89

I.4. Gauti i5ankstiniai apmokdiimai 1.051.253 3.285.624

I.5. Pelno mokesdio isipareigoiimai

I.6. Su darbo santvkiais susiiE isipareigoiimai 8 9.941.5tC 6.986.698

I.7. Atiddiiniai

I.8. Kitos mok€tinos sumos A trumpalaikiai isipareigojimai 247.285 576.672

.I.9. Kitos sumos

{UOSAVO KAPITALO IR ISIPAREIGOJIMU IS VISO: 72.977.67( 70.320.76i

vir5ininkas Jonas Dieninis



VALSTYBES IMONE REGISTRU CENTRAS

Juridinio asmens kodas 124110246, Adresas: Vinco Kudirkos 9.18-3, Vilnius

2013-01-01 - 2013-06-30

Direktorius

TARPINIU FINANSINIU ATASKAITU RINKINYS

2013 m. birZelio 30 d. PELNO (NUOSTOLIU) ATASKAITA
2013 m. rugpjfdio 6 d.

(Litais)

Kesfutis Sabaliauskas

Vyriausiasis buhalteris - Finansu valdymo

departamento vir5ininkas Jonas Dieninis

Straipsnio pavadinimas Kodai Finansiniai metai
Pra6jg

finansiniai
metai

. PARDAVIMO PAJAMOS 9 4',7.150.57C 45.722.42(

tI. PARDAVIMO SAVIKAINA 9 34.495.861 34.178.108

tII. BENDRASIS PELNAS 12.654.7r5 11.s44.318

IV. VEIKLOS SANAUDOS r0.487.77C 8.880.556

[V.1. Pardavimo 10( 2.572

IV.2. Bendrosios ir administracines 10.487.664 8.877.984

V.TIPINES VEIKLOS PELNAS 2.r66.94t 2.663.762

VI. KITA VEIKLA 36.662 73.t43

VI.l. Paiamos 44.069 80.08t

VI.2. Sanaudos 7.40',1 6.944

VIL FINANSINE IR INVESTICINE VEIKLA (58.881 @9.750

VILl. Paiamos 2.6s3 3.14C

VIL2. S4naudos 6t.534 52.89(

VIU. IPRASTINES \TEIKLOS PELNAS 2.144.726 2.687.15:

IX. PAGAUTE
X. NETEKIMAI
)il. PELNAS PRIES APMOKESTINIMA 2.144.726 2.687.15!

XII. PELNO MOKESTIS 14.366 47.228

XIII. GRYNASIS PELNAS 2.130.360 2.639.927



cat
cat'-

d

N
I

o
J<

JZ

a

)N

.F

o

C)

!a6

o

o

d

h
bo

6

!

(f)

>N

ol

6l

N
o

j

.o

E

03da

E
0

&g

I

a)<
5
TN
oo

F
bb

.^,3 e ?2l= a 'L)ilEA i
AIEA I "vl:- + v ,^iliE l;
=l P< F.i6

H|i T 3'Ftr|,*{ o i
'r-llY > >:7182 *=
El= a 6 x

=lx? ?.#lz z 
=inl cO i: e

ilj a Iu2l2 z EHqE ,RilEi i
.g- d

= 
(r)vd

F(\I

aS
o'=
d >91

=>F6
at'ah

.F6
>r 

'i<>€

d
d

ca

ca

I

I
ca)



VALSTYBES IMONE REGISTRU CENTRAS

lmones kodas 124110246, Adresas: Vinco Kudirkos e. l8-3, Vilnius

TARPINIU FINANSINru ATASKAITU RIN KINYS

2013 m. birielio 30 d. PINIGU SRAUTU ATASKAITA
2013 m. rumjtdio 6 d.

Litais
Pagrindin6s veiklos pinigq srautai Finansiniai metai Pra6jg finansinia

meta

Srynasis pelnas (nuostoliai) 2.130.36C 2.639.92.

,2 !,lusiddvejimo ir amortizacijos s4naudos 1.148.581 1.4s9.38:

.3. Po vieneriq metq gautinq sumq (padiddjirnas) sumaZ jimas
/.4. Atsargq ( padidejimas) sumaZdjimas -34.582 -34't .731

.5. I5ankstiniq apmokej imq (padidejimas) sumaZdj imas -2 I 8.825 r.28s.6st

.6. vebaigtqvykdyti sutardiq (padidejimas) sumaZejimas

.7. Pirkdjq isiskolinimo (padidej imas) sumaZejimas 1.207.t46 * 1.158.691

.8. Kitrl gautinq sumq (padidejinas) sumaZdjimas 2. r 56.688 r.328.03:

.9. Kito trumpalaikio turto (padidejimas) sumaZejimas 76.936 207.80t

.10. Ilgalaikiq skolq tiekdjams ir gautq i5ankstiniq apmokdjimq
padidej imas (sumaZdj imas)

u lrumpalaikiq skolq tiekdjams ir gautq i5ankstiniq apmok€jimq

:adidejimas (sumaZdjimas)

-2.4t4.526 4.690.64t

.t2. Pelno mokesdio [sipareigojimq padid jimas (sumaZejimas)

.l J. lu darbo santykiais susijusiq isipareigojimqpadidejimas 2.954.8t2 2.277.r91
li Atidejiniq padidej htas (sumazejimas)

.15. Kitq mokdtinq sumq ir [sipareigojimq padiddjimas (s rmaT-ejima5) -329.38i -49.661

.r6. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialido turto perleidimo rezultaq
eliminayimas

.17. Finansines ir investicines veiklos rezultatu eliminavimas 57.94t 5r.53t

.18. Kitq nepiniginiq straipsniq eliminavimas I I 1.80( -379.20:

Grvnieii oasrindin6s veiklos pinisu srautai 6.623.351 2.369.66(

|I. Investicin€s veiklos pinigu srautai

Ll. tlgalaikio turto (iSskyrus investicijas) isigijimas -2.66s.89( -2.2s9.11

7.2. tlgalaikio turto (i5skyrus investicijas) perleidimas 1.3 1;

I.3. ilgalaikiq investicijq isigij imas

1.4. lgalaikirl investicijq perleidimas

tr.5. Jaskolu suteikimas

II.6. laskolq susigrqZinimas

11.7. iautos oal[kanos 10i

II.8. Gti investicines veiklos pinigq srautq padiddjimai

II.9. (iti investicines veiklos pinigq srautq sumaZejimai

Grynieii investicin6s veiklos pinisu srautai -2.664.573 -2.259.00i

tu. Finansin€s veiklos pinigu srautai

r.l. Pinigq srautai, susijq su imonds savininkais

r.l.l @ones savininko kapitalo didinirnas

.[.2. Pinigq srautai. susijq su kitais finansavimo Saltiniais -656.762 -650.61i

IJ.z.l Finansiniq skolq padidej imas

rI.2. L I Paskolqgavimas

11.2.1.2 Sbligacifq iSleidimas

I.2.2. Finansiniq skolq sumaZej imas -657.835 -72t.049

I.2.2.1. Paskolq grqZinimas -598.92C -598.92(

rr.2.2.2. lumoketos pal[kanos -58.915 -t22.125

11.2.2.3. Lizingo (finansines nuomos) mokdjimai

m.2.3 Kitq imones isipareigoj imq padidejimas



imones isipareigojimq sumaZdjimas

iti finansines veiklos pinigq srautrlpadidejimai

iti finansines veiklos pinigq srautq sumaZejimai

straipsniq pinigq srautq padidejimas

patingqirl straipsniq pinigrl srautq sumaZejimas

pmlgal ls pnJunglamos tmones (reorganzavlnasJ

kursq pasikeitimo itaka grynqj{ pinigq ir pinigq

pinigq srautq padiddjimas (sumaZ6jirnas)

ir pinigq ekvivalentai laikotarpio pradiioje

Direktorius

Vyriausiasis buhalteris - Finansq vald)dno departamento viriininkas

Kestutis Sabaliauskas

Jonas Dieninis
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VALSTYBES IMONE REGISTRU CENTRAS

2013 m. birZelio 30 d. TARPINIU FINANSINIU ATASKAITV RINKINIO
AISKINAMASIS RASTAS

2013 m. rugpjtdio 6 d.
I. Bendroji informacija

1.1. fregistravimo data

Valstybes imone Registry centras iregistruota 1997 m. liepos 30 d., kodas L24110246,
buveine Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius.

1.2. Filialq ir kitq padaliniq skaiiius, pavndinimai ir buveinds

Valstybes imong Registrq centr4 sudaro centrinis padalinys, 10 filialq ir 36 filialq skyriai.
Centrinio padalinio buveine yra Vilniuje, Vinco Kudirkos g. 18-3. [mone turi Siuos filialus:

Alytaus, Pu5yno g. 51, Alytus;
Kauno, E. OZe3kienes g. 12, Kaunas;
Klaipedos, Baltijos pr. 123, Klaipeda;
Marijampoles, Laisves g. 10, Marijampole;
PaneveZio, P. Puzino g. 7, PaneveZys
Siauliu, Pauk5diq takas 2,Siauliai;
Taurages, Jflros g. 3, Taurage;
Tel5iq, Turgaus a.15 a, Tel5iai;
lJtenos, Kauno 9.20, Utena;
Vilniaus, Lvovo g. 25,Vilnius.

1.3. Trumpas veiklos apibtidinimas

Vadovaudamasis teises aktais, Registrq centras tvarko Nekilnojamojo turto kadastr4 ir
Nekilnojamojo turto registr4 Adresrl registr4 Juridiniq asmenq registr4 kuria, palaiko ir tobulina su
Siais registrais susijusias informacines sistemas, teikia vie5ajam sektoriui informacij4 i5 registry
duomenq bazes, sillyrnus del istatymrl Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutad;.,i6 kitq teises
aktrS susijusiq su tvarkomq registrq pletra ir integravimu, projektq rengimo. Atstovauja bei pagal
savo kompetencij4 koordinuoja registrq klrim4 ir integracij4 tarptautiniuose projektuose, dalyvauja
vykdant Siuos projektus. Organizuoja ir rengia mokymo kursus, seminarus, kitus profesinius
renginius, susijusius su Nekilnojamojo tufio registru, Nekilnojamojo turto kadastiu, Adresq
registru, Juridiniq asmenq registru, Siq registrq informacinirl sistemq kurimu bei kitomis [mones
veiklos sritimis. LeidLia teising literat[r4 vykdo Zinynq, Zurnalq ir periodiniq leidiniq leidyb4 jq
maZmeninE prekyb4 bei platinime prenumeratos b[du. Vykdo vie5os teisines informacijos sklaid4
kurdamas ir priZiuredamas virtuali4 teisines informacijos svetaing, susiet4 su kitorn;.s [mon""
funkcijomis. Kuria ir priZilri interneto svetaines ir teikia informaciniq technr.rlogijq paslaugas
Teisingumo ministerijai ir jos valdymo sridiai priskirtoms institucijoms. Generuoja kvaliffl ,rto

elektroninio para5o sertifikatus, juos i5duoda, administruoja sertifikavimo proces4 ir teikia kitas su
Siais sertifikatais susijusias paslaugas. ISduoda paLymas, patvirtinandias jungtinius kompeter-'ingq
institucijq tvarkomus duomenis apie vie5qjq pirkimq proceduroje dalyvaujant[ tiekej4. Tvarkyc.,amas
Lietuvos Respublikos [statymq ir kitq teises aktq registr4 registruoja Lietuv-, Respuhlikos

istatymq ir kitq teises aktq regislro objektus, kaupia, sistemina ir atnaujina registro duomenis,
atlieka kitus registro duomenq tvarkymo veiksmus. Tvarko Antstoliq informacinq sistem4. LeidLia
elektronini leidini ,,Juridiniq asmenU vie5i prane5imai". 2012 m. pradeti vykdyti projektai ,,E.
sveikatos paslaugq ir bendradarbiavimo infrastrukturos pletra", ,,Nacionalines medicininirl vaizdq
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archyvavimo ir mainq informacines sistemos ir jos pagrindu teikiamq elektroniniq paslaugq
suklrimas" ir,,Elektronines paslaugos,,E. Receptas " pl6tra".

1.4. Svarbios s4lygoso kuriomis dirba Registrq centras ir kurios gali paveikti imonds
pl6trq

Registrq centro veikla reglamentuota Lietuvos Respublikos teisds aktais, todel aktq keitimas
gali veikti imones veiklos pajamas, s4naudas ir pletr4.

1.5. lmonds savininko kapitalo pakitimai

lmones savininko kapitalas per 2013 metus sumaZintas 20911, litq \ykdant Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2013 m. vasario 20 d. nutarim4 Nr. 169 ,,Del nekilnojamojo turto
Naujojoje Akmeneje, V. Kudirkos g. 1-58, perdavimo." Perduotas valstybes imone! Vaistybes turtc-
fondui valstybei nuosavybds teise priklausantis ir valstybes imones Registrq gentro patikijinr; ise
valdomas nekilnojamasis turtas - neglr/enamosios patalpos Naujojoje Akmeneje, kuriq benoras
plotas 95.32 kv. metrai ir 56710litqpagal Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2013 m. kovo 13 d.

nutarim4 Nr. 220 ,,Del nekilnojamojo turto PaneveZyje, Anyk5diq g. 4 perdavimo" pe. .avus

negyvenam4sias patalpas PaneveZio apygardos probacijos tarnybai, kuriq bendras plotas 159,2 kv.
metrai.

1.6. Vidutinis darbuotojq skaiiius

Vidutinis imones darbuotojq skaidius 2012 metq pirmo pusmedio pabaigoje buvo 1578
darbuotojai,2013 metrl pirmo pusmedio pabaigoje - 1569 darbuotojai.

II. Apskaitos politika

2.1. Apskaitos pagrindas

Registrq centras, tvarkydamas apskait4 ir sudarydamas finansines ataskaitas, vadovaujasi
bendraisiais apskaitos principais: imones veiklos tgstinumo, periodi5kurno, pastovumo, piniginio
mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo. Finansines ataskaitos parengtos remiantis
kaupimo ir veiklos tEstinumo principais. Pagal kaupimo princip4 sandorirl ir kitq ivykir,. poveik,:
pripaZistamas tada, kai jis atsiranda, uZregistruojamas apskaitos ira5uose ir pateikramas finansi,rdse
ataskaitose tr1 laikotarpiq, su kuriais jie susijq.

2.2. Apskaitos politikos ir apskaitiniq ivertinimq pakeitimo itaka Registnl . str6
veiklos rezultatams

Registrq centro tarpines linansines atskaitos parengtos vadovaujantis 29-uoju verslo
apskaitos standartu. [mone sudaro piln4 tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkini, kuris susideda i5

balanso, pelno (nuostoliq) ataskaitos, nuosavo kapitalo pokydiq ataskaitos, netiesioginiq pinigq
srautq ataskaitos, sutrumpinto ai5kinamojo ra5to.

Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2011 m. sausio 12 d. nutarimuNr.lE ,Ddl Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1052 ,,Del valstybes valdomrl imoniq
veiklos skaidrumo uZtikrinimo gairirtr apra5o patvirtinimo ir koordinuojandios institucijos
paskyrimo" pakeitimo" nustatyta, kad bUtina laiky.tis Siuo nutarimu patvirtintos apskaitos tvark5rrno
ir finansiniq ataskaitq sudarymo bei pateikimo tvarkos pagal principq,,laikykis arba paai5kink".
Registnl centras finansiniq ataskaitq rinkinius sudaro ir pateikia nutarinre nurodytais terminais ir
tvarka. Apskaita vedama ir finansiniq ataskaitq rinkiniai sudaromi ne pagal tarptautinius apskaitos
standartus, nes pagal kompetentingos audito imones atliktq VAS ir TAS palyginim4 galima daryti
iSvad4 kad esminiq skirtumrg del kuriq Registrq centro finansines ataskaitos, parengtos pagal TAS,
bltq aiSkesnes ir pateiktq daugiau informacijos finansiniq ataskaitq informacijos larlctojams. iiuo
metu ndra.
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III. Ai5kinamojo ra5to pastabos

1. Ilgalaikis nematerialusis ir materialusis turtas

Turto judejimo duomenys pateikti Sioje lenteleje:

Pavadinimas Likutine verte
LT

2013-01-01

[sigyta Lt Priskaitya
nusidevejimo ir
amortizaciios Lt

Likutine vert€
Lt
2013-03-3i

Ilgalaikis
nematerialusis
turtas
Ilgalaikis
materialusis turtas

2992372

5524508r

1 165900

r472182

9T0723

1267830

324751,'rt

s5374s23

{ ilgalaikio turto likuting vertp ieina2006233 litai atidetojo pelno mokesdio turto.

2. Gautinos sumos ir iSankstiniai apmokdjimai r

Balanso straipsnis li unl{s t ini ai apmokej imai detalizuoj amas taip :

o l5ankstiniai apmokejimai tiekejams - 39158 litai;
o Busimqiq laikotarpiq s4naudos - 905100 litq.
Balanso straipsnis Per vienerius metus gautinos sumos susideda i5 Siq sumq:
. Pirkeiq isiskolinimas, atdmus 292266litus abejotinq skolq - 34273AC',t"*i;
o Banko garantijos - 69210 litq;
o Busimas pirkimo PVM - 17820 liq;
o Kitos sautinos sumos -79532litai.

3. Atsargos

Straipsnyje Zaliavos ir komplektavimo gaminiai didLiausi4 dali - 660000 litq sudaro laikrnenrl
su klientine programine iranga verte, straipsnyje Pagaminta produkcija - pagamintq leidiniq
pardavimui savikaina.

4. Kitas trumpalaikis turtas

Straipsnyje Kitas trumpalaikis turtas lraS1-ta avansinio pelno mokesdio suma.

5. lmonds savininko kapitalas

[mones savininko kapitalas sumaZintas 7 7 621 litu.

6. Rezervai ir nepaskirstytasis pelnas

[mones valdybai patvirtinus paskirstyti 7728306Litai2012 m. paskirstytinojo pelno.
o | [statymo numatytus rezervus skirta 5 procentai paskirstytinojo pelno.

Likusi dalis paskirstl'ta taip:
o 5 procentai specialiajam pelno rezervui;
o 40 procentq investicijoms finansuoti;
o 25 procentai nuosavoms aplvartinems le5oms papildyti;
o 20 procentq tarptautines programas ir sutartis vykdandiq uZsienio ekspertq

socialinems reikmems fi nansuoti ;

o 10 procentq imones darbuotojq premijoms, pa5alpoms ir kulturiniams reikalams.
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7. Dotacijos

Per 2013 metq Se$is m€nesius panaudoti 1079297 litai dotacijq pagrindines veiklos hrto
nusidevej imo ir amortizacij os sqnaudoms dengti.

2013 metq programos ,,Valstybes imonds Registrq centro vykdomq valstybes pavestq

funkcijq uZtikrinimas" uZdaviniams igyvendinti gauta ir panaudota 744500litq dotacija i5 biudZeto

toliau i5vardintq uZdaviniq vykdymo sqnaudoms kompensuoti. Sios programos uZdaviniai:

o [vertinti masinio vertinimo bfidu Zemes sklypus, iregistruotus Nekilnojamojo turto

registro bazeje, mokesdiams ir kitiems teises aktq numatytiems tikslams;
o ivertinti masinio vertinimo bfldu statinius, ipgistruotus Nekilnojamojo turto registro

bazqe, mokesdiams ir kitiems teises aktq numatytiems tikslams;
o uZtikrinti efektyvi4Adresrl registro veikl4.
Kitq projektq dotacijomis padengta 1236158litai darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo

s4naudq komandiruodirS projektavimo bei dotuojamo PVM s4nau6;.- 1287903litai.

8. Mokdtinos sumos ir isipareigojimai r

Balanso straipsnyje Po vieneriy mett4 mok'itinos sumos ir isipareigoiimai patelkti iS bankq

Swedbank ir DNB paimtrf ir dar negrqZintrl paskolq likudiai. Skola bankui Swedbank sudaro

4337gg6litus, DNB bankui _ 28894121itq. Paskolq gr4Zinimo terminas - daugiau kaip 5 metai.

Balanso straipsnyje Su darbo santykiais susijq isipareigoiimai moketinas darbo uZmokestis

sudaro 225llg7 litq sukauptos le5os atostoginiams - 5076266 litai, moketinos valstybinio

socialinio draudimo [mokos - l987362litai, gyventojqpajamqmokestis ir garantinio fondo imokos

- Il4392litaL

9. Pajamos ir s4naudos

Infonnacija apie Registrq centro pajamas pateikta 1 priede, informacija apie s4naudas 2

priede.

10. Vadovams ir kitiems susijusiems asmenims priskaiiiuotos pinigq sumos, kitas
perleistas turtas bei suteiktos garantijos

Kitais susijusiais asmenimis [monej e laikomi:
o savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija, Siuo metu - Lietuvos Respublikos

teisingumo ministerij a;

e visos kitos valstybes kontroliuojamos imones, valdandios turtqpatikejimo teise.

Vadovybds nuomone, visi sandoriai su susijusiomis [monemis buvo sudaryti tomis padiomis

sqlygomis, kaip ir su nesusijusiais asmenimis, todel jie paai5kinamajame ra5te neatskleidZiami.

Direktorius Kqstutis Sabaliauskas

Vyriausiasis buhalteris -
Finansq valdymo departamento Jonas Dieninis



I priedas

centro 2012 m.I pusmeiio ir 2013 m.I amu strukttrra ir ral

Ei1. Nr. Pajamq Saltiniai
2012 m.I pusm.,

Lt
2013 m.I pusm.,

Lt

Pasikeitimai, palyginti
2013m. I pusm. su 2012

m. I pusm (+, -)

Lt %

l Paiamos i5 viso: 45.805.653 47.197.297 r.39r.644 3"0

1.1 Pardavimu ir oaslausu paiamos i5 viso: 45.722.426 47.150.576 1.428.150 3.1

1.1.1
Nekomerciniq paslaugrl pajamos i5
viso: 38.292.133 39.672.867 1.380.734 3-6

1.1.1.1 Nekilnoiamoio turto resistro (NTR): 29.146.711 30.0t7.276 870.565 J

I.TJ,I.I duomenu teikimo ii CDB 6.884.373 7.158.121 273.748 4

I.l.t.2 Kadastro tvarkvmo 2.618.267 2.353.38r -264.886 -10,1

1.1.1.3 GIS 613.923 463.675 -150.248 -24.5

1.1.1.4 Juridiniu asmenrl resistro (JAR): 5.185.701 5.877.474 691.773 I J.J

t.I.I.4.I duomenu teikimo ii CDB 1.631 .435 r.787.516 156.081 9,6

1.1.1.5 Adresu resisko 365.722 224.837 -140.885 -38.5

1.1.1.6 Archwo 188.379 220.940 32.562 t7.3

1.1.1.7 Kitu nekomerciniu 173.431 515.284 341.853 197.1

1.1.2 Komerciniu paslaugu paiamos i5 viso: 7.t2r.08s 7.29s.289 174.203 2.4

t.1.2.1 NT obiektu kadastriniu matavimu 5.342.760 4.897.686 -44s.075 -8.3

r.t.2.2 Turto vertinimo 442.809 698.957 256.148 57.8

1.1.2.3 Proiektavimo t5.634 6.574 -9.061 -58.0

1.1.2.4 Sertifikatu i5davimo 742.596 837.730 95.134 t2.8

1.1.2.5 Kitu komerciniq 577.286 854.343 277.057 48

1.1.3 Pardavimo paiamos 309.207 r82.420 -126.7E7 -41

1.2 Kitos veiklos oaiarnos E0.087 44.069 -36.019 -45,0

1.3

Finansinds ir investicin€s veiklos
nciqmos 3.140 2.653 -488 -15.5



2 priedas

Registrq centro 2012 m.I pusmeiio ir 2013 m. I pusmeiio. sqnaudq struktflra ir pokyiiai

Eil.
Nr.

Straipsniq pavadinimas
2012m.I pusm.,

Lt
2013 m. I pusm.,

Lt

Pasikeitimai (+, -)

Lt o/o

I Sanaudos i5 viso: 43.118.498 45.052572 1934074 4,5

1.1 Darbo uZmokestis 24.689.563 25.237393 547830 ))
.2 Socialinis draudimas '7.722.032 79007t3 178681 z.)

.3 MedZiaeos 997.713 1.023.869 26.155 2.6

A Komandiruot€s 260.673 131.941 -128.733 -49.4

5 Rviiu oatarnavimai 849.738 753.657 -96.081 11.3

.6 Ileal aikio turto nusi devej imas ir amortizacij a t.423.581 t.084.t12 -339.469 -23.8

7 Patalpq i5laikymo s4naudos 1.942.039 2.043.371 101.331 5"2

8 Automa5inu i5laikvmo sanaudos 807.797 721.754 -86.043 -10.7

9 Aotarnavimo paslaugu s4naudos r.734.474 r.s69.949 -164.525 -q{

l.l0 Mokesdiu sanaudos 1.658.255 r.7s2.825 94.570 5.7

l.l I Kitos iSlaidos 972.799 2.764.050 1.791.251 184.1

t.t2 Kitos veiklm sanaudos 6.944 7.407 463 6.7

1.13 Finansinds ir investicinds veiklos sqnat'dos s2.890 61.533 8.643 16.3
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1. INFORMACIJA 
 
 
VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius 
Įmonės kodas 124110246 
PVM mokėtojo kodas LT241102419 
Tel. (8 5) 268 8202 
Faksas (8 5) 268 8311 
E. paštas info@registrucentras.lt 
Interneto svetainės adresas www.registrucentras.lt    
 
          Įsteigta 
          Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 742 „Dėl Žemės ir kito 
nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės įsteigimo“. 
          Statusas 
          Iš valstybės turto įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonė 
nuosavybės teise priklauso valstybei, jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo 
disponuoja patikėjimo teise.                      
 
          Nuosavas kapitalas  – 48.601.841 Lt.   
          Įmonės savininko kapitalas – 35.351.463 Lt. 
          
          Valdymas      
 
          Registrų centro valdymo organai:  
          savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos teisingumo 
          ministerija;  
          kolegialus valdymo organas – Registrų centro valdyba;  
          vienasmenis valdymo organas – įmonės vadovas (direktorius).       
 

Valstybės įmonės Registrų centro struktūra 
 

Centrinis padalinys, įsikūręs Vilniuje, administruoja tvarkomų registrų veiklą, projektuoja, 
diegia ir naudoja registrų informacines sistemas, vadovauja ir kontroliuoja regioninių padalinių 
veiklą.  

10 filialų, įsikūrusių šalies apskričių centruose, registruoja nekilnojamąjį turtą ir teises į jį, 
registruoja juridinius asmenis, jų teikiamus dokumentus ir duomenis, teikia registrų duomenis, 
atlieka kadastrinius matavimus, masinį ir individualų turto vertinimą, rinkos tyrimus, tvarko turto 
formavimo archyvus, organizuoja filialų skyrių darbą.  

36 filialų skyriai, šalies rajonų centruose ir miestuose registruoja nekilnojamąjį turtą ir 
teises į jį, priima ir išduoda registruojamų juridinių asmenų dokumentus, išduoda nuosavybės ar 
naudojimo teisę įrodančius dokumentus, teikia informacines paslaugas.  

 

2. ĮMONĖS VEIKLA 
 

Vadovaudamasis teises aktais, Registrų centras tvarko Nekilnojamojo turto kadastrą ir 
Nekilnojamojo turto registrą, Adresų registrą, Juridinių asmenų registrą, kuria, palaiko ir tobulina su 
šiais registrais susijusias informacines sistemas, teikia viešajam sektoriui informaciją iš registrų 
duomenų bazės, siūlymus dėl įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės 
aktų, susijusių su tvarkomų registrų plėtra ir integravimu, projektų rengimo.  
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Atstovauja bei pagal savo kompetenciją koordinuoja registrų kūrimą ir integraciją 
tarptautiniuose projektuose, dalyvauja vykdant šiuos projektus. Organizuoja ir rengia mokymo 
kursus, seminarus, kitus profesinius renginius, susijusius su Nekilnojamojo turto registru, 
Nekilnojamojo turto kadastru, Adresų registru, Juridinių asmenų registru, šių registrų informacinių 
sistemų kūrimu bei kitomis įmonės veiklos sritimis. Leidžia teisinę literatūrą, žinynus, žurnalus ir 
periodinius leidinius, organizuoja jų mažmeninę prekybą bei platinimą prenumeratos būdu. Vykdo 
viešosios teisinės informacijos sklaidą kurdamas ir prižiūrėdamas virtualią teisinės informacijos 
svetainę, susietą su kitomis įmonės funkcijomis. Kuria ir prižiūri interneto svetaines ir teikia 
informacinių technologijų paslaugas Teisingumo ministerijai ir jos valdymo sričiai priskirtoms 
institucijoms. Generuoja kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatus, juos išduoda, administruoja 
sertifikavimo procesus ir teikia kitas su šiais sertifikatais susijusias paslaugas. Išduoda pažymas, 
patvirtinančias jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų 
procedūroje dalyvaujančius tiekėjus. Tvarkydamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teises aktų 
registrą, registruoja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teises aktų registro objektus, kaupia, 
sistemina ir atnaujina registro duomenis, atlieka kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus. Tvarko 
Antstolių informacinę sistemą. Leidžia elektroninį leidinį ,,Juridinių asmenų vieši pranešimai". 
2012 m. pradėti vykdyti projektai: „E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros 
plėtra“, „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos ir jos 
pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas“ ir „Elektroninės paslaugos ,,E. receptas“ 
plėtra“. 
 
                                         NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRAS IR REGISTRAS 
 
 
 
           Nekilnojamojo turto kadastro, Nekilnojamojo turto registro ir turto vertinimo padaliniai – 
seniausia ir labiausiai išplėtota Registrų centro dalis. Registrų centro nekilnojamojo turto kadastro ir 
registro padalinių svarbiausias uždavinys – administruoti kadastro ir registro sistemą, tvarkyti 
integruotą kompiuterinį duomenų banką, užtikrinti savininkams teisių į nekilnojamąjį turtą 
valstybės garantijas.  
           Pagrindiniai Nekilnojamojo turto registro plėtros veiksniai – nekilnojamojo turto restitucija, 
valstybinio turto privatizavimas, naujos statybos bei esamų statinių rekonstrukcija. Integruoti, 
išsamūs ir teisinį statusą turintys nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenys yra gyvybiškai 
svarbūs šiems procesams.  
 

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS 
 
 

Juridinių asmenų registras, pradėjęs savo veiklą 2004 m. sausio 1 d., buvo kuriamas, 
sujungus juridinių asmenų registravimą Kultūros ministerijoje, Sveikatos apsaugos ministerijoje, 
Švietimo ir mokslo ministerijoje, Teisingumo ministerijoje, Ūkio ministerijoje, Lietuvos banke, 
Statistikos departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, dešimties apskričių viršininkų 
administracijose, šešiasdešimtyje savivaldybių institucijų.  

Standartizuojant registravimo procedūras, buvo nustatytos trys juridinių asmenų steigimo 
dokumentų atitikties galiojančiai teisei vertinimo institucijos:  

• juridinio asmens ar jo padalinio dokumentų tikrumą, steigimo dokumento atitikimą 
įstatymų reikalavimus ir faktą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima, tvirtina notaras;  

• politinių partijų ir religinių bendruomenių dokumentus tikrina Teisingumo ministerija;  
• profesinių sąjungų, biudžetinių įstaigų ir kitų teisės aktais įsteigtų viešųjų juridinių 

asmenų dokumentai pateikiami tiesiogiai valstybės įmonei Registrų centrui.  

 



 5

Juridinių asmenų registre taip pat kaupiami duomenys apie fizinius asmenis, galinčius 
sudaryti sandorius juridinio asmens vardu, kartu su tų asmenų parašų pavyzdžiais, įmonių pateikti 
metinės finansinės atskaitomybės dokumentai ir t. t.  

Juridinių asmenų registro duomenys, registre kaupiami dokumentai ir kita registrui pateikta 
informacija yra vieša. Visiems asmenims suteikta galimybė susipažinti su Juridinių asmenų registro 
duomenimis ir dokumentais, tarp jų ir su finansinės atskaitomybės, turto vertinimo ataskaitomis, 
duomenimis apie įmonės teisinį statusą (reorganizavimą, bankrotą, likvidavimą). Tai padeda 
užtikrinti Lietuvos verslo skaidrumą, patikimumą ir patrauklumą.  
          
 
                                                     ADRESŲ REGISTRAS 
 
 

Adresų registras įsteigtas 2004 m. birželio 10 d., reorganizavus Lietuvos Respublikos 
teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registrą, kurį jau nuo 
1999 metų tvarkė Registrų centras. Įmonė, pasinaudojusi kitų pagrindinių valstybės registrų 
(Nekilnojamojo turto registro, Gyventojų registro bei Juridinių asmenų registro) duomenimis bei 
2006 m. įvykdytu adresų sutikslinimo projektu, kuriame savivaldybių administracijos patikrino ir 
patvirtino gyvenamųjų vietovių adresų schemas, sukaupė ir užpildė Adresų registro centrinę 
duomenų bazę.  
 Adresų registro duomenų bazė nuolat pildoma ir tikslinama remiantis kitų pagrindinių 
valstybės registrų duomenimis bei dokumentais, kuriais suteikiami gatvių pavadinimai, suteikiami, 
patikslinami ar panaikinami adresai, bei kitais dokumentais, kuriuos teisės aktai numato kaip 
Adresų registro objektų duomenų patikslinimo pagrindą. Adresų suteikimo objektams ir jų 
įregistravimo tikslas ir esmė – užtikrinti adreso unikalumą, kuris pasiekiamas per gatvės 
pavadinimo unikalumą gyvenamojoje vietovėje, pastato numerio unikalumą gatvėje, patalpos 
unikalumą pastate, adreso unikalaus ir nekintančio kodo suteikimą bei adreso vietos (koordinačių) 
unikalumą.  

Adresų sukaupimas ir jų unikalumo užtikrinimas leidžia turėti tikslią informaciją, būtiną 
fizinių asmenų gyvenamajai vietai, juridinių asmenų buveinėms deklaruoti, nekilnojamajam turtui 
registruoti ar kitiems paslaugų teikimo, gavimo, planavimo klausimams spręsti. Duomenys Adresų 
registre kaupiami ne tik tekstiniu, bet ir grafiniu pavidalu – registras atsako ne tik į klausimą, ar toks 
objektas yra, bet ir į klausimą, kur šis objektas yra. Tekstinių registro duomenų susiejimas su 
geografinėmis koordinatėmis yra bene svarbiausia registro informacinės sistemos plėtros kryptis, 
padidinanti šių duomenų naudojimo galimybes. Tai ypač aktualu paslaugų ir prekių logistikos 
planavimui, operatyvinių ir avarinių tarnybų darbui, įvairių mokestinių pranešimų, prekių 
pristatymui, pašto, kurjerių paslaugų teikimui. Pagrindinė adreso paskirtis – vienareikšmiškai 
apibūdinti konkretų objektą bei nustatyti jo buvimo vietą. Šis tikslas pasiekiamas suteikiant 
nesikartojantį numerį gatvėje ir priskiriant koordinates, kurios apibūdina geografinę adreso buvimo 
vietą. Žinant tik adresą (gyvenamosios vietovės, gatvės pavadinimą ir namo numerį, pvz., Vilnius, 
Vinco Kudirkos g. 18), ne visada įmanoma surasti dominantį adresą vietovėje. Geografinės 
koordinatės (XY) nurodo tikslią geografinę adreso vietą. Naudojant geografines koordinates, 
adresas pažymimas žemėlapyje tašku. 

Lietuvoje adresai paprastai buvo suteikiami tik miestuose ar didesnėse gyvenamosiose 
vietovėse. Dėl pakitusio gyvenimo ritmo, paslaugų verslo bei informacinių sistemų plėtros atsiranda 
adresų ir mažesniuose miesteliuose ar kaimuose poreikis. Nekilnojamųjų daiktų buvimo vietą, 
juridinių asmenų buveinę ar fizinio asmens gyvenamąją vietą neužtenka apibūdinti tik kaimo 
pavadinimu. 

Adreso sudedamosios dalys yra savivaldybė, seniūnija, gyvenamoji vietovė, gatvė, pastato 
numeris gatvėje bei patalpos numeris pastate. 
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                                                  SERTIFIKATŲ CENTRAS 
   
 

Registrų centro Sertifikatų centras yra sertifikatų tiekėjas. Skaitmeninio sertifikavimo 
paslaugos leidžia vartotojams nustatyti savo tapatybę, pasirašyti bei patikrinti pakeistus duomenis 
dokumente, identifikuoti asmenį elektroninėje erdvėje. Elektroniniam parašui laiko žymos dedamos 
tam, kad būtų galima įrodyti, jog parašas ar duomenys buvo sukurti iki žymoje nurodyto laiko. 
Sertifikatai padeda tvarkyti asmeninius bei verslo reikalus kompiuteriu.    
 

3. STRATEGIJA IR TIKSLAI 
 
Registrų centro strateginiai tikslai ir kryptys buvo suformuoti atsižvelgiant į įmonės 

savininko ir įmonės vadovybės keliamus jam reikalavimus, vadovaujantis klientų poreikiais, įmonės 
galimybėmis ir įstatais bei įmonę supančia išorės aplinka. Atlikus strateginę analizę, buvo parengtas 
Registrų centro biudžetas ir organizacijos tikslinė orientacija – misija, vizija, vertybės ir tikslai. 

Registrų centro misija – įgyvendinti valstybės politiką, tobulinti valstybės registrų sistemą, 
skatinti gyventojus naudotis elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis paslaugomis, nuolatos 
plėsti šių paslaugų spektrą, užtikrinti duomenų perdavimo kokybę panaudojant naujausias 
technologijas.  

Registrų centro vizija –ateities įmonė, siekianti tobulos kokybės ir globalizacijos. Kokybė 
remiasi verslo procesų paprastumu, greičiu ir optimalia kaina. Globalizacija veda prie virtualios 
įmonės savo verslo procesų perprojektavimo. 

 

Strateginis tikslas 
 
Siekti Registrų centro tvarkomų registrų racionalaus funkcionavimo užtikrinant 

registrų teikiamų paslaugų prieinamumą ir patogumą vartotojui jais naudojantis. 
Siekiama, kad Registrų centro teikiamos paslaugos būtų kokybiškos, didelis dėmesys 

skiriamas ne tik rezultatui, bet ir pačiam paslaugos teikimo procesui, kad paslaugos asmeniui būtų 
lengvai prieinamos. Didinant teikiamų paslaugų patogumą ir efektyvumą, siekiama didinti paslaugų 
ir informacijos apie teikiamas paslaugas pasiekiamumą elektroniniu būdu. 

 

4. TRUMPA EKONOMIKOS APŽVALGA 
 

Ar VĮ Registrų centras 2013 m. antrojoje pusėje dar labiau „pakels sparnus“, priklauso nuo 
Lietuvos ekonomikos augimo, vartotojų bei verslininkų optimizmo, o savo ruožtu ir nuo didžiausių 
pasaulio ūkių bei svarbiausių eksporto partnerių perspektyvų. Lietuvos ekonomika šiuo metu, 
kaip teigia šalies ekspertai (DNB, SEB, SWEDBANK analitikai), yra geros „sportinės formos“, 
ikikrizinis disbalansas išnykęs: 

• užsienio prekybos deficitas itin mažas; 
• infliacija žema; 
• valstybės ir privačių subjektų skola santykinai maža; 
• valdžios sektoriaus deficitas mažas ir kasmet mažėjantis; 
• vidutinė paskolų palūkanų norma neaukšta ir nuolat krentanti; 
• nedarbo lygis mažėja; 
• darbo užmokestis palaipsniui didėja ir t. t. 

 



 7

  

Makroekonominės prognozės

-14,8

1,5

5,9

3,7 3,2

-9,4

-7,2
-5,5

-3,2 -2,8

4,2

1,2

4,1
3,2

2
3,7

0,1

-3,7

-0,5
-2

-8,7

2,5 2,6
4

13,7

17,8

15,3

13,2
11,5

8,14

5,62
4,66 4

-13,8

-5,2

-7,4

2
4

7,4

10,6

-5

9,6

5

0,2

5,26

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m.

prognozė

BVP metinis pokytis, proc.

Valdžios sektoriaus balansas, proc. BVP

Vidutinė metinė ifliacija, proc.

Einamosios sąskaitos balansas, proc. BVP

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokesčio metinis pokytis, proc.

Nedarbo lygis, proc.

Vidutinė paskolų litais palūkanų norma, proc.

Bankų klientams suteiktų paskolų metinis pokyttis, proc.

Indėlių ir akredityvų metinis pokytis, proc.

 
Tarptautinio valiutos fondo analitikai prognozuoja, kad 2013 m. pasaulio BVP augs 3,3 

proc., o palyginti su 2012 ir 2011 metais, šis rodiklis atrodo taip: 
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Pagal Pasaulio banko reitingą (http://databank.worldbank…data/download/GDP_PPP.pdf),  

didžiausių pasaulio ekonomikų dešimtukas atrodo taip: 
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Tarp dešimties išvardintų didžiausių pasaulio ekonomikų Lietuva daugiausia eksportuoja į 

Rusiją, Vokietiją ir JAV. Nuo šių valstybių ekonomikų „sveikatos” priklauso Lietuvos ekonomikos 
„sportinė forma”. Nors Rusija įsiveržė į penktą vietą tarp didžiausių pasaulio ekonomikų pagal 
Pasaulio banko reitingą ir aplenkė Vokietiją, 2013 metais savo ekonomikos augimą ji lėtina. 
Pagrindinė to priežastis – neužtikrintumas ir nauja iššūkių banga pasaulio rinkose.  

Rusijos stabtelėjimą pirmieji pajuto Lietuvos vežėjai. AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
skaičiuoja, kad gegužę krovinių srautas iš Rusijos, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, 
krito 9 proc. (Verslo žinios, vz.lt, 2013-06-29). Transporto srautų mažėjimas rodo, kad ateina 
sunkumai. Krovinių gabenimas – itin patikimas indikatorius. 

Nepriklausoma tarptautinė tyrimų bendrovė „Capital Economics“ Rusijos pirmojo pusmečio 
tyrimo rezultatus apibūdino kaip Rusijos ėjimą  į recesiją.  

Kita liūdna žinia – sumenko rublio kursas ir todėl ten parduodamos lietuviškos prekės 
brangs. Dėl rublio pigimo brangs Europoje pagamintos prekės ir mažės jų konkurencingumas. 
Lietuvos maisto eksportuotojai viliasi, kad rublio silpnėjimas nesumenkins pardavimų.  

Rusijoje brangsta ir keliai, tačiau viliamasi, kad jos ekonomikos lėtėjimo pasekmes 
sušvelnins veiksmų planas, kuriuo bus skatinama ekonomika. 

Kaip informuoja BBC, JAV ekonomika atsigauna, tačiau atsigavimą Jungtinėse Valstijose 
skatina investicijos į nekilnojamąjį turtą ir skalūnų dujas. Dabar niekas neskuba investuoti į Aziją, į 
elektronikos paklausą, dėl ko Azijos šalių ekonomikai bus sudėtinga atremti augančias pasaulio 
šalių palūkanų normas ir tarptautinių investicijų migraciją į Vakarus. JAV federalinis atsargų 
bankas (FED) negaili dolerių JAV augimui palaikyti, išsaugojo savo ambicingą obligacijų pirkimo 
programą ir prognozuoja spartesnį JAV ekonomikos augimą. Bankas ketina išlaikyti rekordiškai 
mažą bazinę palūkanų normą ir tęsti obligacijų supirkimo programą, o tai padėtų išlaikyti kuo 
žemesnę palūkanų normą. Rinka spėlioja, kada šalies centrinis bankas nutrauks šią programą, 
tačiau, anot JAV FED, šalies ekonomika šių metų pirmąjį pusmetį augo kukliai.  

Lietuvai ypač svarbu padėtis Europos Sąjungos šalyse ir euro zonos ekonomika bei jos 
augimo tempai.  

Kaip teigia 2013 m. rugpjūčio 2 d. DELFI, „euro zona kyla iš pelenų“: 
„Markit“ euro zonos pirkimo vadybininkų indeksas (PVI) liepą siekė 50,4 punkto ir buvo 

didžiausias per pastaruosius 18 mėnesių. Birželį indeksas sudarė 48,7 punkto, o tai rodo, kad 
ekonomika plečiasi. Tikėtina, kad šių metų trečią ketvirtį euro zona pagaliau išsikapstys iš recesijos. 
Daugiausia prie ūkio pagyvėjimo prisidėjo atsigavusi apdirbamoji pramonė ir paslaugų sektorius. 
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Europos Komisijos (EK) mėnesinis vyraujančio nusiteikimo tarp vartotojų ir verslo subjektų 
įvertinimas birželį išaugo nuo 91,3 iki 92,5. Tai jau trečias mėnuo iš eilės, kai fiksuojamas augimas, 
o tai rodo, jog verslo subjektai pasižymi didesniu noru investuoti, o vartotojai – leisti pinigus. 

EK paskelbtais 2013 m. liepos 30 d. duomenimis, ekonominis užtikrintumas išaugo 
keturiose iš penkių didžiųjų euro zonos šalių ekonomikų su  aukščiausiu registruotu rodikliu 
Italijoje ir žemiausiu Nyderlanduose. Trapūs atsigavimo ženklai rodo, kad Europos centrinis bankas 
(ECB) nesvarstys tolesnių skatinimo priemonių panaudojimo artimiausiu metu, o laikysis 
rekordiškai žemos 0,5 proc. palūkanų normos ribos.  

Tačiau  itin didelis nedarbingumo lygis, užkopęs į rekordines aukštumas ir pasiekęs  12,1 
proc. Visoje ES nedarbas siekė 10,9 proc. Mažiausi nedarbo rodikliai buvo užregistruoti Austrijoje 
– 4,6 proc., Vokietijoje – 5,4 proc. ir Liuksemburge – 5,7 proc. Didžiausi buvo Graikijoje – 26,9 
proc. ir Ispanijoje – 26,3 proc. 

Lietuvoje, vienoje iš ES valstybių, nedarbo lygis – 11,7 proc. Per metus sumažėjo 1,5 proc. 
punkto. 

Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, nedarbas padidėjo septyniolikoje ES valstybių 
narių, o sumažėjo dešimtyje. Didžiausias bedarbių skaičiaus augimas ES valstybėse užregistruotas 
euro zonoje: 

- Kipre nuo 11,7 iki 17,3 proc., 
- Graikijoje nuo 23,1 iki 26,9 proc., 
- Slovėnijoje nuo 8,8 iki 11,2 proc. 

Daugiausia nedarbas sumažėjo Latvijoje (nuo 15,5 iki 12,5 proc.) ir Estijoje (nuo 10,1 iki 8 
proc.).  
 Verta išskirti Anglijos centrinio banko sprendimą, kur planuojama žemas palūkanų normas 
ir 375 mlrd. svarų sterlingų turto supirkimo programą vykdyti tol, kol nedarbo lygis pasieks 7 
procentus (šiuo metu nedarbo lygis D. Britanijoje siekia 7,8 procento; Anglijos centrinis bankas taip 
pat pagerino šių ir kitų metų BVP augimo prognozę – atitinkamai nuo 1,2 ir 1,9 proc. iki 1,5 ir 2,7 
procento).  
 Veikiausiai reikšmingiausias šio vidurvasario įvykis Lenkijoje – tai 2013 m . Lenkijos 
biudžeto planavimo spragos. Dabar, be numatyto daugiau kaip 53,5 mlrd. zlotų deficito, žiojėja 
beveik 25 mlrd. zlotų skylė. Tą lėmė sulėtėjęs ūkio augimas, sumažėjęs vartojimas ir investicijos. 
Anot Lenkijos premjero, skylė bus lopoma, 8 mlrd. zlotų apkarpius atskirų žinybų biudžetus ir 16 
mlrd. zlotų padidinus biudžeto deficitą, kuris dengiamas skolinantis. 
 Ispanijos valstybės skola išaugo iki rekordinio lygio ir jau pirmojo ketvirčio pabaigoje 
siekė 88,2 proc. šalies BVP. Kaip praneša Ispanijos centrinis bankas,  skola per metus išaugo 19,1 
procento. Vyriausybės prognozėmis, skolos našta iki 2013 m. pabaigos padidės iki 90,5 proc. BVP.  
 Naujausioje ES narėje Kroatijoje  kas penktas pilietis – bedarbis. Jaunimo nedarbo lygis – 
50 proc., t. y. daugiau nei du kartus lenkia ES vidurkį (23 proc.). Dėl vangios paklausos ES 
valstybėse, į kurias eksportuojama 60 proc. Kroatijoje pagamintų prekių, smunka šalies prekyba. 
Šios šalies vyriausybė tikisi, kad ekonomika augs, nors ir silpnai, tačiau analitikai prognozuoja, kad 
BVP šiais metais trauksis 1 procentu. Tarptautinės finansų institucijos ragina Kroatiją gerinti verslo 
klimatą, padidinti konkurencingumą, pertvarkyti didžiulį ir neefektyviai naudojamą viešąjį sektorių. 

Vertinant esamą aplinką, kyla klausimas, ar euro zonos blogiausias laikotarpis jau pasibaigė. 
Remiantis Europos Sąjungos statistika, europiečiai, išskyrus Liuksemburgo gyventojus, vėl 

stabtelėjo. Lietuva pagal paskelbtus mažmeninės prekybos augimo rodiklius yra antra, augimas 
Lietuvoje – daugiau nei 6,5 procento. Didžiųjų prekybos tinklų atstovo teigimu, prekyba pirmąjį 
pusmetį ūgtelėjo visuose vidaus vartojimo sektoriuose: maisto, buitinės technikos, aprangos, grožio, 
sveikatinimo. Augimas tolygus, be šuolių ir tai akivaizdu, nes jau kelerius metus dalis pirkėjų 
prarasti dėl žmonių emigracijos. 

Menkas žmonių tikėjimas ūkio atsigavimu sumažino išlaidauti – mažmeninė prekyba 
Europoje birželį, palyginti su geguže, sumenko. Mažiau pirkta ir maisto. Bet Europos Komisija 
tokių nuotaikų nesureikšmina, nes jau yra nedarbo mažėjimo požymių. Be to, pirkimai smuko tik 
vieną mėnesį, o pusmečio vidurkis – teigiamas.  
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Naujausi Lietuvos ekonomikos plėtros rodikliai nuteikia optimistiškai, tačiau džiaugtis šia 
statistika kol kas dar per anksti. Pirmieji stabilizacijos euro zonoje ženklai itin trapūs. Tikėtina, jau 
rudenį nedrąsius Europoje šiuo metu pastebimus stabilizacijos daigus pakeis niūri realybė. Po 
rinkimų Vokietijoje bus imtasi ilgą laiką atidėliotų periferinių euro zonos šalių skaudulių gydymo. 
Rinkoms gali tekti dar kartą praryti karčią skolų nurašymo piliulę. Kadangi Lietuva dėl atviros 
ekonomikos gali tik susitaikyti su nepalankiais aplinkos pokyčiais, dvigubindama pastangas 
išlaikyti aukštesnius augimo tempus ir konkurencingumą, akivaizdu, kad tolesnis augimas yra 
neįmanomas be materialinių investicijų. Tačiau priversti verslininkus tokioje neapibrėžtoje 
situacijoje rizikuoti savo kapitalu yra utopija, o padrikos skatinamosios priemonės neišjudins 
investicijų judėjimo.  

DNB banko vyr. ekonomistės Baltijos šalims J. Rojakos nuomone, prie darnios ūkio raidos   
Lietuvos valdžia gali prisidėti: 

• “Pirmiausia – nežongliruoti mokesčių tarifais – pasižadėjimas jų nekaitalioti bent 
dvejus metus gali duoti geresnių rezultatų nei iki šiol siūlytos kosmetinės mokesčių 
reformos. 

• Antra – nuolatinis ir tikslingas verslo aplinkos gerinimas, panaikinant bereikalingus 

ir dažnai perdėtus verslą kontroliuojančių institucijų reikalavimus – geriausias būdas 
tam pasiekti būtų šių institucijų įtraukimas į procesą, kad kontrolieriai būtų 
suinteresuoti kiek įmanoma greičiau panaikinti smulkius pažeidimus ir neatitikimus, 
stengtis perspėti, o ne bausti. 

• Galiausiai, juk palaipsniui keičiasi Valstybinės mokesčių inspekcijos vaidmuo – vis 

daugiau šioje institucijoje įžvelgiamas ne cerberis, o verslo konsultantas. 
• Nemažiau svarbu – tolesnis darbo rinkos liberalizavimas bei į kvalifikuotų techninių 

kadrų paruošimą orientuota švietimo sistema. Ir nors pastarojo veiksnio vaisius 
galima bus skinti tik vėliau, tai yra investicija į ilgalaikę sėkmę. Tuomet kalbant apie 
ūkio augimo trajektoriją neprireiks blaškytis: sustoti negalima.“ 

Mūsų šalyje viešėjusi Tarptautinio valiutos  fondo  vadovė Ch. Lagarde,. girdama Lietuvos 
ekonomikos plėtrą, kartu rekomendavo toliau laikytis griežtos fiskalinės drausmės, siekti didinti 
verslo investicijų apimtis, tęsti struktūrines reformas, kad didėtų produktyvumas, augtų produkcijos 
konkurencingumas, būtų kuriamos naujos darbo vietos, tęstųsi ekonomikos augimas. 

Lietuvos ekonomistai ir bankininkai abejoja, ar antrojo pusmečio mūsų šalies ūkio augimas 
pranoks pirmąjį, nes tikriausiai nepavyks pakartoti rekordinio pernykščio derliaus, nepalanki 
palyginamoji bazė eksporto rodikliams, letargiška vidaus vartojimo raida, ryškus darbo rinkos 
disbalansas, tebesitęsia investicijų badas. 

Lietuva ir Lietuvos žmonės gali daug, bet Lietuvą supanti ekonominė aplinka veikė ir veiks 
jos ekonominį augimą bei plėtrą, nuo jos priklausys, ar galingai „gaus“ šalies eksporto ir vidaus 
vartojimo „varikliai“. Jų galia neišvengiamai žadins ir darys įtaką VĮ Registrų centro veiklai bei 
rezultatams, kurie nemaža dalimi priklauso ir nuo politinės aplinkos, tobulinant daugiatikslę 
nekilnojamojo turto kadastro, daiktų, daiktinių teisių, turto adresų ir verčių bei juridinių asmenų  
sistemą, užtikrinančią įregistruotų teisių apsaugą ir patikimos informacijos teikimą visiems 
piliečiams, rinkos dalyviams ir valdžios bei valdymo institucijoms. 
 
 
 
 

5. VEIKLOS REZULTATAI 
 
Nekilnojamojo turto sandorių viešosios elektroninės paslaugos (NETSVEP) IS plėtra ir 
modernizavimas 
 

Toliau plėtojama ir eksploatuojama NETSVEP IS. Sistema modernizuojama pagal 
pastebėtus trūkumus ir notarų pageidavimus. Per I pusmetį notaro el. parašu patvirtinta 96,7 tūkst. 
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nekilnojamojo turto sandorių dokumentų, iš jų 87,2 tūkst. parengtų per NETSVEP ir 9,5 tūkst. PDF 
formatu. Notarai, naudodamiesi NETSVEP IS, pateikė 238,9 tūkst. užsakymų, iš jų 109 tūkst. 
užsakymų dėl duomenų sandoriams parengti tikslinimo, 99,7 tūkst. juridinių faktų apie įvykusius 
sandorius užsakymams ir 30,2 tūkst. teisėms registruoti. Iš viso prisijungė ir dirbo su NETSVEP 
267 notarai, kuriems yra išduoti el. parašo sertifikatai ir sudaryta prieigos prie NETSVEP galimybė, 
t. y. 100 proc. visų Respublikos notarų. 
 
Projektas „Juridinių asmenų registravimo elektroninė paslauga (JAREP)“ 
 

Toliau atliekami JAREP informacinės sistemos testavimo ir įdiegimo darbai. Tęsiamas 
individualių įmonių, mažųjų bendrijų (kai valdymo organas – vadovas), asociacijų, viešųjų įstaigų, 
UAB, politinių partijų, religinių bendruomenių registravimas, juridinių asmenų duomenų pakeitimų 
registravimas bei pavadinimų laikinas įtraukimas į registrą elektroniniu būdu: 

1. Įregistruota: 
1.1. 42 individualios įmonės;  
1.2. 2737 UAB, iš jų: su vienu akcininku – 2651, su keliais akcininkais – 86; 
1.3. 65 asociacijos; 
1.4. 158 viešosios įstaigos; 
1.5. 1404 mažosios bendrijos; 
1.6. 7 labdaros fondai. 
2. Atlikti 1697 duomenų ir dokumentų keitimai. 
3. Laikinai įtraukti į registrą 7303 juridinių asmenų pavadinimai. 
Atliekamas mažųjų bendrijų be valdymo organo – vadovo ir asociacijos (kai valdymo 

organai – vadovas ir valdyba) įregistravimo elektroniniu būdu programinių priemonių testavimas. 
Įdiegtos mažųjų bendrijų (kai valdymo organas – narių susirinkimas) ir  asociacijų (kai 

valdymo organai – vadovas ir valdyba) įregistravimo elektroniniu būdu programinės priemonės. 
Taip pat realizuotos teisinio statuso „likviduojamas“, pakeisto juridinio asmens vadovo duomenų 
įregistravimo programinės priemonės. 

Sukurtos ir pradėtos testuoti mažųjų bendrijų, labdaros ir paramos fondų, asociacijų 
pakeistų steigimo dokumentų registravimo elektroniniu būdu programinės priemonės. 

Derinti IT techninio realizavimo klausimai dėl uždarosios akcinės bendrovės kaupiamosios 
sąskaitos atidarymo AB SEB banke, AB Citadele banke, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos 
skyriuje.  

Sukurtos ir pradėtos testuoti programinės priemonės institucijų pranešimams per tinklines 
sistemas („sistema-sistema“) teikti pakeistu prisijungimo būdu (vietoje anksčiau numatytų 
slaptažodžių jungiamasi per sertifikatus). 

 
Metinių finansinių ataskaitų rinkinių teikimas Juridinių asmenų registrui 
 

Priimtos 2012 m. finansinės ataskaitos (FA) elektroniniu būdu. Per I pusmetį jas pateikė 
51048 juridiniai asmenys. Priimtos pavėluotai pateiktos ankstesnių ataskaitinių laikotarpių 
ataskaitos. Buhalteriai konsultuojami telefonu, el. paštu ir atvykus į Registrų centrą. Teisingumo 
ministrui patvirtinus metinius ir tarpinius FA rinkinius, įdiegta nauja FA elektroninių rinkinių 
pildymo ir teikimo programos versija, leidžianti elektroniniu būdu Juridinių asmenų registrui teikti 
2012 m. FA. 

 
Programinės priemonės dokumentams pateikti elektroniniu būdu, kai norima įregistruoti 
naują juridinį asmenį Juridinių asmenų registre 
 

Įdiegtos labdaros ir paramos fondo, mažosios bendrijos (kai valdymo organas – narių 
susirinkimas) ir asociacijos (kai valdymo organai – vadovas ir valdyba) įregistravimo elektroniniu 
būdu programinės priemonės. 
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Sukurtos ir pradėtos testuoti naujo juridinio asmens – mažosios bendrijos (kai valdymo 
organas – narių susirinkimas), asociacijos (kai valdymo organai – vadovas ir valdyba) įregistravimo 
programinės priemonės. 

Tęstos derybos, derinti IT techninio realizavimo klausimai dėl uždarosios akcinės bendrovės 
kaupiamosios sąskaitos atidarymo AB SEB, Citadelės, Nordea bankuose. 

Įdiegtos teisinio statuso „likviduojamas“, pakeisto juridinio asmens vadovo duomenų 
įregistravimo programinės priemonės. 

Sukurtos ir pradėtos testuoti institucijų pranešimų teikimo per tinklines sistemas (pakeitus 
prisijungimo būdą iš slaptažodžio į sertifikatą) programinės priemonės. 

Tęsiamas elektroninio informacinio leidinio performavimo programinių priemonių 
testavimas. 

 
Duomenų teikimas Europos verslo registrui 
 

Teikiami Juridinių asmenų registro duomenys Europos verslo registro tinklo dalyviams 
distributoriams pagal Europos verslo registro nustatytas specifikacijas naujoje, 3-ioje platformoje. 
Atliekamas Lietuvos mazgo (gateway) administravimas bei priežiūra.  
 
Dokumentų perkėlimas į el. archyvą 
 

Per I pusmetį į elektroninį archyvą perkeltos 42565 juridinių asmenų bylos, t. y. 222982 
dokumentai (665403 lapai). Kuriami bei tobulinami JAR elektroninių dokumentų talpinimo į el. 
archyvą ir publikavimo programinės įrangos komponentai. 

 
Juridinių asmenų registro informacinė sistema (JAR IS) 
 

Išduodamas elektroninis sertifikuotas išrašas (ESI) ir pažyma, patvirtinanti jungtinius 
kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį 
tiekėją. Per I pusmetį išduoti 7858 ESI, iš kurių 3524 naujai įregistruotiems juridiniams asmenims. 
Išduota 6380 jungtinių pažymų. 

Kad juridiniams asmenims nereikėtų teikti prašymo dėl naujo prieigos rakto prie ESI 
išdavimo po to, kai pateikia metines finansines ataskaitas, pakeista ESI struktūra.  

Kuriamos programinės priemonės, leidžiančios pateikti Valstybinei lietuvių kalbos komisijai 
laikinai įtraukiamų juridinių asmenų pavadinimus.  

Toliau tobulinama registro tvarkymo programinė įranga. 
Siekiant išvengti juridinių asmenų duomenyse registruojamų užsienio fizinių ir juridinių 

asmenų (faktų naudotojų ) duomenų netikslumo bei įrašų dubliavimosi, tikrinami ir tvirtinami šių 
asmenų duomenys. Per I pusmetį patvirtinta naujai pateiktų 1382 užsienio fizinių asmenų, 110 
užsienio juridinių asmenų duomenų, 29 šių duomenų pakeitimai. Sutvarkyti ir patvirtinti 1511 
anksčiau įregistruotų užsienio juridinių asmenų duomenys. 

Pildoma užsienio juridinių ir fizinių asmenų duomenų tvarkymo metodika. 
Sukurtos ir pradėtos testuoti programinės priemonės, leidžiančios elektroniniu būdu pateikti 

Valstybinei lietuvių kalbos komisijai gautus laikinai įtraukti į JAR juridinių asmenų pavadinimus ir 
gauti šios komisijos konsultaciją. 

 
Duomenų ir dokumentų teikimas juridinių asmenų dalyvių IS (JADIS) 

 
Pagal Akcinių bendrovių įstatymo, Mažųjų bendrijų įstatymo, Juridinių asmenų registro 

nuostatų pakeitimų projektus atlikta naujos informacinės sistemos kūrimo analizė. Dalyvauta 
rengiant Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų projektą. 
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Antstolių informacinė sistema (AIS)  
 

Tęsiamas duomenų į AIS krovimas.  
Derinami sutarčių projektai dėl duomenų Antstolių informacinei sistemai teikimo iš 

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir teistųjų registro ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos IS. 
Įregistruota AIS specifikacija, pasirašytas sistemos perdavimo-priėmimo aktas, įteisinta 

AIS. 
Vyko susitikimai su Teisingumo ir Finansų ministerijų, Valstybinės mokesčių inspekcijos, 

Lietuvos bankų asociacijos, bankų atstovais dėl duomenų į AIS teikimo, su Nacionalinės teismų 
administracijos atstovais dėl AIS ir LITEKO integracijos. 

Vykdyta elektroninės paslaugos „E. varžytynės“ priežiūra ir naujų funkcionalumų 
testavimas. Teikti išaiškinimai ir atsakyta į vartotojų, antstolių, Lietuvos antstolių rūmų 
paklausimus. Talpinti išaiškinimai tinklalapyje. 

Pasirašyta projekto „Dalyvavimo vykdymo procese, varžytynių ir aukcionų e. paslaugų 
sukūrimas“ specifikavimo ir techninės priežiūros paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis, 
pagal kurią tiekėjas įsipareigojo parengti AIS modernizavimo pirkimo dokumentų priedą – techninę 
specifikaciją bei teikti techninės priežiūros paslaugas. Vyko susitikimai su projekto partneriais, 
antstoliais, Teisingumo ministerijos atstovais dėl Antstolių informacinės sistemos modernizavimo 
techninės specifikacijos rengimo.   

Parengta Antstolių informacinės sistemos modernizavimo techninė specifikacija. 
 

Adresų registras 
 

Per I pusmetį priimti sprendimai dėl visų pateiktų Adresų registro objektų, t. y. įregistruotos 
1500 gatvės, 35580 adresų (22708 adresų taškai ir 12872 patalpų adresai), pakeistos 518 gatvių 
geografinės charakteristikos, pakeisti 3754 adresų taškai ir 218 patalpų adresų, išregistruota 236 
adresų taškų ir 188 patalpų adresai; atsisakyta registruoti 30 gatvių, 1024 adresų taškai ir 96 patalpų 
adresai. 

 
Projektas „Registrų centro ir Centrinės hipotekos įstaigos informacinių technologijų sauga“ 
 

Pasirašyta sutartis dėl projekto techninių ir programinių informacijos saugumo valdymo 
priemonių įsigijimo ir įdiegimo paslaugų. Atlikus informacinių technologijų saugos diegimo 
aplinkos analizę, vykdomi kiti projekto veiklos etapai. Baigta informacijos saugumo valdymo 
priemonių projektavimo etapas Registrų centre. Parengta ir pateikta informacijos saugumo valdymo 
priemonių projektavimo ataskaita. Techninės priežiūros paslaugų teikėjas vertina Registrų centro 
projektavimo ataskaitą. Pradėtos diegti informacijos saugumo valdymo priemonės. 
 
Priemonė „Masinio vertinimo būdu įvertinti žemės sklypus ir statinius, įregistruotus 
Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje, siekiant surinkti mokesčius, taip pat kitiems 
teisės aktų numatytiems tikslams“  
 

2013 m. I pusmetį buvo atlikti šie žemės ir statinių masinio vertinimo bei sistemos 
palaikymo darbai: 

1. Sandorių duomenų bazė papildyta per 48000 naujų žemės ir statinių rinkos sandorių, 
atliktas žemės ir statinių rinkos monitoringas. 

2. Sukurtos interneto prieigos, sudarančios platesnes galimybes žemės mokesčių 
mokėtojams, mokesčių administratoriui ir kitiems vartotojams gauti informaciją apie apleistas 
žemės ūkio naudmenas.  

3. Atlikta žemės ir statinių vidutinių rinkos verčių kaimyninėse zonose bei savivaldybėse 
analizė ir nustatyta, kokie veiksniai lėmė skirtumų atsiradimą, bei numatytos priemonės skirtumams 
mažinti. 
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4. Panaudojant sandorių duomenis bei GIS priemones, nustatytos verčių zonų ribos naujam 
masiniam vertinimui. Verčių zonų aprašymai suvesti į programą. 

5. Atlikta žemės rinkos sandorių analizė verčių zonose, nustatyta laiko pataisa ir pradėtas 
žemės verčių modelių formavimas. 

6. Paskaičiuotos ir pateiktos vartotojams nekilnojamojo turto (statinių) mokestinės vertės. 
7.Suteiktos konsultacijos mokesčių mokėtojams mokestinių verčių klausimais. 
8.Sudaryti žemės ir statinių vertinimo modeliai, pradėta jų patikra. 
9.Sudaryti žemės ir statinių rinkos sandoriai perkelti į vertinimo programą pagal naujai 

nustatytas verčių zonas, paskaičiuotos laiko pataisos. 
10. Išnagrinėta per 200 fizinių ir juridinių asmenų skundų ir prašymų. 
Nuolat teikta informacija valstybės ir savivaldos institucijoms nekilnojamojo turto rinkos ir 

mokestinių verčių klausimais. 
 

Sertifikatų išdavimas į SIM kortelę visiems Lietuvoje veikiančių mobiliojo ryšio operatorių 
klientams 
 

Tele2 Lietuva abonentams įgyvendinta. 
Baigtos derybos su Omnitel, pradėti projektavimo darbai. 
Pradėtos derybos su Bitė Lietuva.  

 
Sertifikatų išdavimo į SIM kortelę galimybės išplėtimas per visus Lietuvoje veikiančius 
bankus 
 

Įgyvendinta Danske banke; 
Įgyvendinama Medicinos banke; 
Pradėtos derybos su SEB ir DNB bankais.  
 

Projektas „Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ sukūrimas“  
 
Parengta informacinės sistemos sukūrimo paslaugų, programinės įrangos pirkimo techninė 

specifikacija, atviro konkurso paslaugų pirkimo dokumentai, kurie suderinti su Centrine projektų 
valdymo agentūra ir pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai. Parengtas e. sąskaitos duomenų modelis ir e. 
sąskaitos turinio ir formato specifikacija. Patikslinti  informacinės sistemos „E. sąskaita“ saugaus 
elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, veiklos tęstinumo valdymo plano ir naudotojų 
administravimo taisyklių projektai. 

Galutinai suderinus informacinės sistemos sukūrimo paslaugų atviro konkurso paslaugų 
pirkimo „E. sąskaita“ IS kūrimas ir diegimas“ dokumentus, paskelbtas atviras konkursas. Buvo 
intensyviai susirašinėjama su kompanijomis ir atsakinėjama į jų pateiktus klausimus. Gauti šešių 
kompanijų pasiūlymai. Pateikti kompanijoms klausimai, kad būtų galima išsiaiškinti, ar pasiūlymai 
atitinka minimalius konkurso sąlygų reikalavimus. Atlikus šią procedūrą, bus pradėti nagrinėti 
kompanijų pateikti techniniai pasiūlymai. 

 
Projektas „Elektroninės paslaugos „E. receptas“ plėtra (E. recepto posistemė)“  

 
Tęsiamas projekto „Elektroninės paslaugos „E. receptas“ plėtra (E. recepto posistemė)“ 

įgyvendinimas. 
Toliau vykdyti sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros plėtros informacinės 

sistemos (ESPBI IS) E. recepto posistemės specifikacijos ir E. recepto posistemės sukūrimo ir 
įdiegimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos parengimo darbai.  

Parengta E. recepto posistemės specifikacija bei posistemės sukūrimo ir įdiegimo paslaugų 
pirkimo techninė specifikacija. Dokumentai nustatyta tvarka nusiųsti Centrinei projektų valdymo 
agentūrai derinti. 
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Suorganizuotas E. recepto posistemės veiklos modelio parengimo paslaugų atviras 
konkursas, nagrinėti paslaugų teikėjų pasiūlymai. 

Projekto administravimo ir vykdymo grupės ir paslaugų teikėjo UAB „Ernst & Young 
Baltic“ pasitarimuose ir bendruose su projekto partnerių (Valstybinės ligonių kasos, VšĮ Vilniaus 
universiteto ligoninės Santariškių klinikų, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ 
Kauno klinikų, VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės) atstovais susitikimuose svarstyti iškilę 
projekto įgyvendinimo klausimai, darbų eiga, svarstomi tarpiniai rezultatai ir kt. 

Vykdomi pagal 2013-04-19 pasirašytą E. receptas veiklos modelio parengimo paslaugų 
teikimo sutartį numatyti darbai. 

2013-06-04 paskelbtas atviras konkursas „Elektroninės sveikatos paslaugų ir 
bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) ir ESPBI IS posistemių 
Elektroninis receptas (E. receptas) ir Nacionalinė medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų 

informacinė sistema (MedVAIS) techninių projektų parengimo ir informacinių sistemų sukūrimo ir 
įdiegimo paslaugos“. 

 
Projektas „E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros plėtra (ESPBI IS)“  
 

Tęsiamas projekto „E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros plėtra (ESPBI 
IS)“ įgyvendinimas. 

Tęsti sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros plėtros informacinės sistemos 
(ESPBI IS) specifikacijos ir ESPBI IS sukūrimo ir įdiegimo paslaugų pirkimo techninės 
specifikacijos parengimo darbai. Kassavaitiniuose projekto administravimo ir vykdymo grupės ir 
paslaugų teikėjo UAB „Ernst & Young Baltic“ pasitarimuose ir bendruose su projekto partnerių 
atstovais susitikimuose svarstyti iškilę klausimai, darbų eiga ir kt. Parengta ESPBI IS specifikacija 
bei ESPBI IS sukūrimo ir įdiegimo paslaugų pirkimo techninė specifikacija. Dokumentai nustatyta 
tvarka nusiųsti Centrinei projektų valdymo agentūrai derinti. 

Vykdytos kitos funkcijos, numatytos Registrų centro, Sveikatos apsaugos ministerijos bei 
partnerių  jungtinės veiklos sutartyje: teiktos pastabos dėl regionų bei savivaldybių lygmens 
sveikatos priežiūros įstaigų rengiamų informacinių sistemų nuostatų bei specifikacijų ir kt. 

Vykdomi pagal 2013-04-09 pasirašytą ESPBI IS veiklos modelio parengimo paslaugų 
teikimo sutartį numatyti darbai. 

2013-06-04 paskelbtas atviras konkursas „Elektroninės sveikatos paslaugų ir 
bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) ir ESPBI IS posistemių 
Elektroninis receptas (E. receptas) ir Nacionalinė medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų 

informacinė sistema (MedVAIS) techninių projektų parengimo ir informacinių sistemų sukūrimo ir 
įdiegimo paslaugos“.  
 
Projektas „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės sistemos ir 
jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas (MedVAIS)“  
 

Tęsiamas projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės 
sistemos ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas (MedVAIS)“ įgyvendinimas. 

Toliau vykdyti projekto specifikacijos ir MedVAIS sukūrimo ir įdiegimo paslaugų pirkimo 
techninės specifikacijos parengimo darbai.  

Parengta MedVAIS specifikacija bei MedVAIS sukūrimo ir įdiegimo paslaugų pirkimo 
techninė specifikacija. Parengti sukūrimo ir įdiegimo paslaugų pirkimo dokumentai nustatyta tvarka 
nusiųsti Centrinei projektų valdymo agentūrai derinti. 

Įvykdytas MedVAIS veiklos modelio parengimo paslaugų viešojo pirkimo atviras 
konkursas, paskelbtas laimėtojas, pasirašyta sutartis, pradėti darbai. 

Projekto administravimo ir vykdymo grupės ir paslaugų teikėjo UAB „IO projects“ 
pasitarimuose ir su projekto partnerių (VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų, 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VšĮ Kauno klinikų, VšĮ Klaipėdos universitetinės 



 16

ligoninės) atstovais bendruose susitikimuose svarstyti iškilę projekto įgyvendinimo klausimai, 
darbų eiga, svarstomi tarpiniai rezultatai ir kt. 
Atliekami pagal 2013-03-20 pasirašytą MedVAIS veiklos modelio parengimo paslaugų teikimo 
sutartį numatyti darbai. 

2013-06-04 paskelbtas atviras konkursas „Elektroninės sveikatos paslaugų ir 
bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) ir ESPBI IS posistemių 
Elektroninis receptas (E. receptas) ir Nacionalinė medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų 

informacinė sistema (MedVAIS) techninių projektų parengimo ir informacinių sistemų sukūrimo ir 
įdiegimo paslaugos“ 

 
Portalo Teisingumas.lt tobulinimas 
 

Nuolat atliekami aktualios informacijos rinkimo, duomenų sisteminimo ir apdorojimo, 
portalo Teisingumas.lt informacijos atnaujinimo, rubrikų pildymo pranešimais ir straipsniais darbai. 
Tęsiami teisinių institucijų kontaktinių adresų paieškos sistemos duomenų bazės pildymo darbai, 
tęsiami informacijos naujai rubrikai „Skundų ir prašymų el. formos“ rinkimo darbai. 

Toliau nuolat užtikrinamas aktualios teisinės informacijos dėl Lietuvos Respublikos Seime 
įregistruotų teisės aktų projektų bei naujai priimtų teisės aktų teikimas vartotojams, prieigų prie 
Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų  registro bei teisės aktų paieškos sistemos „Litlex“ 
per portalą Teisingumas.lt veikimas. 

 
Turinio valdymo sistemos „Standartas“ tobulinimas ir funkcionalumo gerinimas, palaikymo 
darbai, pasiekiamumo 24/7 užtikrinimas 
 

Pabaigti turinio valdymo sistemos pritaikymo naujoms naršyklėms ir naujiems standartams 
darbai (html 5), baigti programinio kodo pakeitimo, kad atitiktų PHP naują kalbos versiją, darbai, 
patobulintas prekių krepšelio modulis, tęsiami ataskaitų duomenų importui ir eksportui modulio 
kūrimo darbai. 

 
Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų registro funkcionavimo užtikrinimas ir 
perdavimas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai 
 

Nuolat registruojami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų registro objektai, 
kaupiami, sisteminami ir atnaujinami registro duomenys, atliekami kiti registro duomenų tvarkymo 
veiksmai, teikiami ir skelbiami registro duomenys ir informacija teisės aktų nustatyta tvarka, 
vykdoma Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų registro duomenų, programinės įrangos  
aparatūros priežiūra. 

2013-05-27 sudaryta darbo grupė Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų registro 
perdavimo darbams atlikti, 2013-06-10 informaciniai pranešimai išsiųsti Lietuvos Respublikos 
Seimo kanceliarijai, Informaciniam visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos, VšĮ 
Centrinei projektų valdymo agentūrai, su Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija pradėtos derybos 
dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų registro duomenų, dokumentų ir šiam registrui 
tvarkyti naudojamos techninės ir programinės įrangos perdavimo iki Teisėkūros pagrindų įstatymo 
(Žin., 2012, Nr. 110-5564) 25 straipsnio 3 dalyje numatyto termino. 

 
 
 

Elektroninio dokumentų archyvo (EDA) plėtra ir teikiamų paslaugų modernizavimas 
 
Modifikuotos ir papildytos dokumentų valdymo sistemos įmonės vidinių el. dokumentų 

kūrimo, derinimo ir registravimo programinės priemonės: sukurta 40 dokumentų šablonų ir atlikta 
30 darbo sekų testavimo darbų, taisomos nustatytos klaidos. 

Parengti Centrinės įmonės padalinių darbo sekų aprašymai. 
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Organizuoti darbo su parengtomis ir testuotomis darbo sekomis mokymai ir parengtas Darbo 
su personalo dokumentais vadovas. 
 
Finansiniai rezultatai 
 
 Registrų centras yra stabiliai dirbanti valstybės įmonė, kuri, turėdama valstybės įmonės 
statusą, įpareigota savarankiškai vykdyti ūkinę veiklą ir padengti įmonės veiklos kaštus iš pajamų 
už paslaugas be valstybės subsidijų.  
 

Registrų centro pagrindinių rodiklių palyginimas 
 

Eil. Nr. Rodiklių pavadinimas 2012 m. I pusmetis 2013 m. I pusmetis 

2013 m. I pusmečio 
padidėjo (+), 
sumažėjo (-), 

palyginti su 2012 m. 
I pusmečio, % 

1. Pajamos iš viso, Lt 45.805.653 47.197.298 3,0 

  iš jų:       

1.1. Pardavimo pajamos, Lt 45.722.426 47.150.576 3,1 

2. Sąnaudos , Lt 43.118.498 45.052.572 4,5 

3. Pelnas iki apmokestinimo, Lt 2.687.155 2.144.726 -20,2 

4. 
Pelningumas (pelnas iki apmokestinimo / 
pardavimo pajamos), % 5,9 4,5 -23,7 

5. Vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius, vnt. 1.492,1 1.471,2 -1,4 

6. Vidutinis vieno darbuotojo išdirbis, Lt 5.107 5.342 4,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2013 m. I pusmetį įmonė gavo per 47 mln. litų pardavimo pajamų, t. y. 3 procentais daugiau 
nei per tą patį 2012 m. laikotarpį. Taip pat 2013 m. I pusmetį, palyginti su 2012 m. I pusmečiu, 4,5 
procentais padidėjo sąnaudos. Pelnas iki apmokestinimo ir pardavimo pelningumas tuo pačiu 
laikotarpiu sumažėjo atitinkamai 20,2 ir 23,7 procento.  
 Registrų centro pardavimo pajamų struktūroje 2013 m. I pusmetį, kaip ir 2012 m. I pusmetį, 
pagrindinę dalį sudarė Nekilnojamojo turto registro pajamos. Pardavimo pajamų didėjimą per 2013 
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m. I pusmetį lėmė Nekilnojamojo turto registro pajamų padidėjimas 3 procentais, arba daugiau kaip 
870 tūkst. litų, ir Juridinių asmenų registro pajamų padidėjimas daugiau kaip 13 procentų, arba 
beveik 700 tūkst. litų. Taip pat daugiau kaip 250 tūkst. litų išaugo individualaus turto vertinimo 
pajamos.  
 2013 m. I pusmetį kitų teikiamų paslaugų pajamos taip pat nežymiai didėjo arba mažėjo, 
tačiau jų lyginamasis svoris nedidelis, todėl didesnės įtakos įmonės rezultatams neturėjo. 
 Lyginamo laikotarpio pajamų augimą lėmė didėjantis užsakymų skaičius, įsibėgėjantis 
elektroninių paslaugų teikimas ir kiti veiksniai.  

Registrų centre didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokestis ir socialinio draudimo 
sąnaudos, jų dalis viršija 70 procentų.  

Įmonės sąnaudos padidėjo 4,5 proc. Šį padidėjimą lėmė 2 proc. išaugęs darbo užmokestis, 
beveik du kartus padidėjusios programinės įrangos aptarnavimo bei kitos išlaidos, ir per 5 procentus 
padidėjusios patalpų išlaikymo sąnaudos. Kitų išlaidų padidėjimą nulėmė projektų „Juridinių 
asmenų registravimo elektroninė paslauga“ (JAREP) ir „Nekilnojamojo turto sandorių viešosios 
elektroninės paslaugos (NETSVEP)“ tobulinimas ir palaikymas.  
 

6. PASLAUGŲ STRUKTŪRA PAGAL KLIENTŲ GRUPES 
 
          Suteikta paslaugų per 2012 ir 2013 metų I pusmečius: 

 

Pasikeitimai  (+, -) 
Eil. Nr. Klientų grupės pavadinimas 2012 m. I 

pusmetis 
2013 m. I 
pusmetis 

Lt % 

1. Juridiniai asmenys 32.711.098 34.419.920 1.708.822 5,2 
2.  Fiziniai asmenys 13.011.328 12.730.656 -280.672 -2,2 
3. Iš viso pardavimo pajamų: 45.722.426 47.150.576 1.428.150 3,1 
  iš jų:         
3.1. notarai 7.250.008 8.218.546 968.538 13,4 
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11. INVESTICIJOS 
 

Per 2013 m. I pusmetį Registrų centras investavo 2.471 tūkst. litų savo lėšų, iš jų: 
• kompiuterinei technikai įsigyti – 1.248 tūkst. litų; 
• programinei įrangai įsigyti – 1.166 tūkst. litų; 
• kitam turtui įsigyti – 57 tūkst. litų. 

 

12. TYRIMAI IR PLĖTRA 
 
Registrų centras atlieka naujų projektų galimybių tyrimus, taip pat plėtoja jau vykdomus 

projektus. Detalesnė informacija pateikta lentelėje: 
 

Eil. Nr. Strategijos krypčių pavadinimas 
1. Juridinių asmenų registravimo elektroninės paslaugos (JAREP) plėtra  
2. Antstolių informacinės sistemos (AIS) kūrimas vykdant projektą „Dalyvavimo 

vykdymo procese, varžytynių ir aukcionų e. paslaugų sukūrimas“  

3. Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos (PLAIS) kūrimas  

4. Projekto „Elektroninės paslaugos „E. receptas“ plėtra (E. recepto posistemė)“ 
įgyvendinimas 

5. Projekto „Elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ sukūrimas“ įgyvendinimas 

6.  Projekto „Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinės 
sistemos ir jos pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų sukūrimas (MedVAIS)“ 
įgyvendinimas 

7. Projekto „E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros plėtra 
(ESPBI IS)“ įgyvendinimas 

8.  Juridinių asmenų registro elektroninių dokumentų archyvo priemonių diegimas ir 
dokumentų perkėlimas į elektroninį archyvą 

9. Priemonės, skirtos prisijungti prie Europos verslo registro (EVR) tinklo 

10. Juridinių asmenų registro informacinė sistema (JAR IS)  

11. Nekilnojamojo turto sandorių viešosios elektroninės paslaugos (NETSVEP) IS 
plėtra ir modernizavimas 

12. Klientų aptarnavimo, naudojant nuotolinio ryšio priemones ir elektroninio parašo 
infrastruktūrą, plėtra 

13. Elektroninio dokumentų archyvo (EDA) plėtra ir teikiamų paslaugų 
modernizavimas 

14. Programos „Paslaugos gyventojams ir verslui“ įgyvendinimas 

15. Portalo „Teisingumas.lt“ tobulinimas 

16. Programos „Elektroniniai leidiniai“ sukūrimas  

17. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų registro tobulinimas, 
modifikavimas, susijęs su teisės aktų pakeitimais, funkcionavimo užtikrinimas 
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Eil. Nr. Strategijos krypčių pavadinimas 
18. Sistemos „Litlex“ administravimo įrankio perkūrimas, duomenų perkėlimo ir 

funkcionalumo tobulinimo darbai 

19. Turinio valdymo sistemos „Standartas“ tobulinimas ir funkcionalumo gerinimas, 
palaikymo darbai, pasiekiamumo 24/7 užtikrinimas 

20. Projekto „Registrų centro ir Centrinės hipotekos įstaigos informacinių 
technologijų sauga“ įgyvendinimas 

 

9. DARBO UŽMOKESČIO FONDAS 

 
 
Vadovybės atlyginimai nustatyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

sprendimais ir teisingumo ministro įsakymu patvirtintu darbo apmokėjimo tvarkos aprašu.  
 

10. SOCIALINĖS IR APLINKOSAUGINĖS INICIATYVOS 
 
Registrų centro vadovybė gerai žino, kad gyvenimo strategija pagrįsta trimis pagrindinėmis 

nuostatomis, kurios sutrumpintai skamba taip: 
• žmonės nori ir gali ne tik išlikti, bet ir gyventi geromis ir pasiturimomis gyvenimo 

sąlygomis; 
• iki šiol žmonija per mažai rūpinosi aplinka ir neracionaliai naudojo išteklius, todėl 

atsidūrė ties riba, keliančia pavojų jos pačios išlikimui; 
• tolesnė visuomenės plėtra turi užtikrinti, kad ekonominės pažangos vaisiai bus 

naudojami ne tik paties žmogaus, bet ir aplinkos labui. 
Registrų centras viešai nedeklaruoja socialiai atsakingos įmonės principų, tačiau gerai 

supranta socialinio atsakingumo reikšmę įmonių veikloje. 
 Įmonė yra atsakinga už kiekvieno darbuotojo darbo aplinką, apmokėjimą, tobulėjimą, 
sveikatos ir darbo apsaugą, pagalbą sprendžiant iškilusias problemas; įmonės darbuotojai yra 
didžiausias turtas ir jos sėkmės pagrindas. 

Įmonė jaučiasi atsakinga visuomenei už gamtos išsaugojimą, todėl: 
• įgyvendinami projektai, padedantys taupyti gamtos išteklius (medieną – taupomas 

popierius): 
• palaipsniui atsisakoma popierinių laiškų ir informacijos siuntimo, naudojamasi 

elektronine laikmena ir sertifikuotu elektroniniu parašu; 
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• sukurti ir naudojami elektroniniai archyvai; 
• priduodama makulatūra. 
Registrų centras pasirašė „žaliąjį protokolą“, kuriuo įsipareigojo racionaliai naudoti elektros 

energiją. 
 

11. INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ LAIKYMĄSI 
 
Vadovaudamasis valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašu, 

Registrų centras skelbia vis daugiau informacijos apie savo veiklą įmonės interneto svetainėje ir 
diegia gero valdymo principus. Interneto svetainėje skelbiama tokia informacija: 

• Registrų centro įstatai; 
• filialų veiklos nuostatai; 
• teisinė informacija; 
• veiklos kryptys ir strategija; 
• informacija apie viešąsias paslaugas ir įkainius; 
• planavimo dokumentai; 
• ES projektai; 
• veiklos ataskaitos; 
• finansinės ataskaitos; 
• viešųjų pirkimų planai, vykdymas ir ataskaitos; 
• darbuotojų darbo užmokestis ir kita. 

 


