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1. INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS ĮMONĘ REGISTRŲ CENTRĄ 

 
Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras) yra Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 1997 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 742 „Dėl Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir 

registro valstybės įmonės įsteigimo“ įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. 

Įmonė nuosavybės teise priklauso valstybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei 

disponuoja juo patikėjimo teise. Įmonės teisinė forma yra valstybės įmonė.  

 

      
VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 

Vinco Kudirkos g. 18-3, 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 

 

Nuosavas kapitalas – 13.576.590 eurai. 

Įmonės savininko kapitalas – 10.236.840 eurai.  

 

 

 

2. STRATEGIJA IR TIKSLAI 
 

Registrų centras, prisidėdamas prie Teisingumo ministerijos misijos (sudaryti teisines sąlygas 

Lietuvai tapti modernia žmogaus teises ir laisves užtikrinančia gerovės valstybe) įgyvendinimo, 

aktyviai prisideda ir vykdo šį veiklos prioritetą: „Didesnio viešųjų ir administracinių paslaugų 

prieinamumo užtikrinimas, perkeliant viešąsias ir administracines paslaugas į elektroninę 

erdvę“.  
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. 

 

3. ĮMONĖS VEIKLA IR 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.  

  

http://www.registrucentras.lt/
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Registrų centro pagrindinių rodiklių palyginimas 

 

2014 m.         
1 pusmetis 

2015 m.  
1 pusmetis 

2015 m. 1 
pusmečio 

padidėjo(+), 
sumažėjo (-) 
palyginti su 
2014 m. 1 

pusmečiu % 

14.886.398 14.116.879 -5,2 

   

14.871.518 14.100.720 -5,2 

14.076.234 13.744.297 -2,4 

810.155 372.582 -54,0 

5,4 2,6 -51,9 

1.498,5 1.467,5 -2,1 

1,654 1.601 -3,2 

 

 
 

Per 2015 m. pirmą pusmetį įmonė gavo 14,86 mln. eurų pardavimo pajamų, t. y. 5,2 procentais 

mažiau nei per tą patį 2014 m. laikotarpį. Taip pat per 2015 m. pirmą pusmetį, palyginti su 2014 m., 

2,4 procento sumažėjo sąnaudos. 

Registrų centro pardavimo pajamų struktūroje per 2015 m. pirmą pusmetį, kaip ir 2014 m., 

pagrindinę dalį sudarė Nekilnojamojo turto registro pajamos. Palyginamuoju laikotarpiu minėto 
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registro pajamos sumažėjo 680 tūkst. eurų, arba 6,9 procentų. Komercinių paslaugų pajamos taip pat 

sumažėjo beveik 125 tūkst. eurų arba 9,2 procento. 

Lyginamojo laikotarpio pajamų mažėjimą lėmė sumažėjęs aktyvumas nekilnojamojo turto 

rinkoje nuo 2015 m. sausio 1 dienos Lietuvai įstojus į euro zoną, bei geopolitinė aplinka. Tačiau 

antrąjį ketvirtį nekilnojamo turto rinka atgijo ir NTR pajamos pasiekė ir beveik 180 tūkst. eurų viršijo 

2014 metų antro ketvirčio lygį. Taip pat 101 tūkst. eurų padidėjo kadastro tvarkytojo paslaugų 

pajamos ir beveik 52 tūkst. eurų archyvo paslaugų pajamos.  

Registrų centre didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokestis ir socialinio draudimo 

sąnaudos, jų dalis viršija 70 procentų. Darbo užmokesčio sąnaudos sumažėjo  7 procentais dėl 

valstybės įmonės Registrų centre sumažėjusio darbuotojų skaičiaus ir sumažėjusio darbo užmokesčio.  

Beveik 30 procentų padidėjo ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos. 

 

Registrų centro 2014 m. pirmo pusmečio ir 2015 m. pirmo pusmečio pajamos  ir pokyčiai 

 

2014 m. 

 1 pusmetis., 

Eur 

2015 m.  

1 pusmetis, 

Eur 

1 
Pajamos iš viso: 

1.1 
Pardavimų ir paslaugų pajamos iš viso: 

1.1.1 

Nekomercinių paslaugų pajamos iš 

viso: 

1.1.1.1 
Nekilnojamojo turto registro (NTR): 

1.1.1.1.1 
duomenų teikimo iš CDB 

1.1.1.2 
Kadastro tvarkymo 

1.1.1.3 
GIS 

1.1.1.4 
Juridinių asmenų registro (JAR) 

1.1.1.4.1 
duomenų teikimo iš CDB: 

1.1.1.5 
Adresų registro 

1.1.1.6 
Archyvo 

1.1.1.7 

Antstolių informacinės sistemos 

paslaugų pajamos 

1.1.1.8 
Kitų nekomercinių 

1.1.2 
Komercinių paslaugų pajamos iš viso: 

1.1.2.1 
NT objektų kadastrinių matavimų 

1.1.2.2 
Turto vertinimo 

1.1.2.3 
Sertifikatų išdavimo 

1.1.2.4 
Kitų komercinių 

1.1.3 
Leidinių pardavimo pajamos 

1.2 
Kitos veiklos pajamos 

1.3 

Finansinės ir investicinės veiklos 

pajamos 
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4. ĮMONĖS INVESTICIJOS 
 

Per 2015 m. pirmą pusmetį Registrų centras investavo 231.441 eurą savo lėšų, iš jų: 

 kompiuterinei technikai įsigyti – 107.670 eurų; 

 programinei įrangai įsigyti –97.774 eurus; 

 kitam turtui įsigyti – 25.996 eurus. 

 

5. ĮMONĖS DARBO UŽMOKESČIO FONDAS 
 

Valstybės įmonės Registrų centro 

darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 

Eil. 

Nr. 

Pareigybių  

grupės 

2014 m. vidutinis 

mėnesinis darbo 

užmokestis, eurais 

2015 m. II ketvirčio 

vidutinis mėnesinis darbo 

užmokestis, eurais 

1. Direktorius 3.197 3.446 

2. Direktoriaus pavaduotojai, vyr. buhalteris 2.881 2.875 

3. Padalinių vadovai, pavaduotojai. 1.387 1.331 

4. Vyriausieji specialistai. 1.202 1.148 

5. Vyresnieji specialistai. 844 823 

6. Specialistai. 764 760 

7. Darbininkai. 538 524 

 

 

6. INFORMACIJA APIE SKAIDRUMO GAIRIŲ APRAŠO LAIKYMĄSI 
 

Vadovaudamasis Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašu, 

Registrų centras skelbia informaciją apie savo veiklą įmonės interneto svetainėje 

www.registrucentras.lt 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. 

 


