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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL ATLYGINIMO UŽ DOKUMENTŲ
TEIKIMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO Nr. 17-5269(3)

Susisiekimo ministerijos pakoregavo ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl atlyginimo
už dokumentų teikimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą Nr. 17-5269(3) (toliau – Projektas). Šis
Projektas buvo pateiktas derinimui su visuomene. Investuotojų forumas, Finansinių paslaugų įmonių
asociacija, Lietuvos verslo konfederacija jau ne kartą išsakė argumentuotas pastabas dėl Atlyginimo už
dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo metodikos (toliau – Metodika) 5 punkto nurodydami, kad jis turi
labai aiškius trūkumus. Tačiau argumentuota kritika buvo atmesta niekaip to nemotyvuojant. Dar kartą
pažymime, kad toks Projekto rengimas daro žalą tiek verslui, tiek valstybinėms institucijoms ir neleis
pasiekti Projektu užsibrėžtų tikslų.
Metodikos 5 punkto esminės nuostatos:
- nurodoma, jog atlyginimo dydžiai už duomenis yra apskaičiuojami pagal bazinius vienetus atsižvelgiant į
dokumentų teikimo būdą (elektroniniais ryšiais arba ne elektroniniais ryšiais).
- įvardijamas baigtinis sąrašas būdų kaip duomenys gali būti teikiami elektroniniais ryšiais: peržiūra
leidžiamosios kreipties būdu internetu, elektroninių ryšių tinklais, duomenų perdavimas „sistema – sistema“
kliento sukurtais ir duomenų teikėjo naudojamais įrankiai.
- į baigtinį duomenų teikimo būdų sąrašą nėra įtrauktas dabar galiojančioje Metodikoje numatytas
ir faktiškai naudojamas „Duomenų bazės su atnaujinimais“ dokumentų teikimo būdas.
Dar kartą pateikiame argumentus dėl būtinybės koreguoti Metodikos 5 punktą ir prašome įtraukti prašomą
duomenų gavimo būdą:
- duomenų perdavimo būdo neįtraukus į baigtinį sąrašą valstybės registrų valdytojai vertins kaip šio būdo
naudojimo draudimą. Rengėjų specialistų argumentas, kad konkrečius duomenų teikimo būdus gali
nustatyti registro nuostatai nėra teisingas, nes Vyriausybės sprendimu tvirtinama Metodika panaikins
esamą būdą ir formuos naują teisinę praktiką.
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- duomenų teikimo būdas „Duomenų bazės su atnaujinimais“ yra įprastas duomenų teikimo būdas. Tokiu
būdu duomenys yra teikiami daugelyje ES valstybių, ne išimtis ir Latvija bei Estija.
- duomenų gavimo būdų ribojimas stabdys skaitmeninės ekonomikos vystymąsi, esamų ir naujų produktų
bei paslaugų kūrimą. Lietuva šiuo metu pasižymi viena geriausių registrų duomenų prieinamumo
ekosistema ir dalis šio nuopelno yra verslo, kuris sukūrė tinkamus sprendimus, dėka.
- vieno iš duomenų gavimo būdų nenumatymas Metodikoje bus priežastis registrų valdytojams atsisakyti
teikti duomenis forma ir būdu priimtina juos naudojančiam verslui.
- neformaliai išsakomos mintys teigiančios, kad visos registro duomenų kopijos turėjimas yra išimtinė
valstybės teisė, yra nepagrįstos. Valstybės registrai turi pareigą užtikrinti, kad registro informacija būtų
teisinga ir neiškreipta.
- siūlomo duomenų gavimo būdo neįtraukimas didins viso duomenų bazės duomenų gavimo kainą, nes,
nesant galimybės gauti specialiu sprendimu visos duomenų bazės kopijos su atnaujinimais, šie duomenys
bus gaunami pavienių užklausų būdu - t.y. brangiau. Tai bus vienodai žalinga verslui ir valstybei, nes ir
vieni, ir kiti dažnai turi poreikį gauti visą duomenų bazės informaciją. Paradoksalu, tačiau būtent valstybinės
institucijos labiausiai suinteresuotos tokio būdo išlaikymu, tačiau jos neteikė pastabų dėl šio būdo įtraukimo
į Projektą, kadangi neturi suinteresuotumo – bet kokios išlaidos joms bus kompensuojamos iš biudžeto.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė deklaruoja siekį skatinti skaitmeninės ekonomikos vystymąsi, taip pat
didinti tiek viešojo, tiek ir privataus sektoriaus efektyvumą modernizuojant ir skaitmeninant procesus.
Siekiant šio tikslo įgyvendinimo, siūlome remtis geriausia šiuolaikine praktika ir atitinkamai formuoti teisinį
reglamentavimą. Prašome papildyti Metodikos 5 punktą įtraukiant „Duomenų bazės su atnaujinimais“
duomenų perdavimo būdą ir šį punktą išdėstyti jį taip:
“5. Atlyginimo dydžiai yra apskaičiuojami pagal bazinius vienetus atsižvelgiant į dokumentų teikimo būdą
(pateikiami elektroniniais ryšiais (peržiūra leidžiamosios kreipties būdu internetu, elektroninių ryšių tinklais,
duomenų perdavimas „sistema – sistema“ kliento sukurtais ir duomenų teikėjo naudojamais įrankiais, visos
duomenų bazės su atnaujinimais perdavimas elektroninių ryšių tinklais) arba ne elektroniniais ryšiais
(raštu ir (arba) ne elektroninių ryšių priemonėmis), kuris numatytas to registro ar valstybės informacinės
sistemos nuostatuose:“.
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