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Valstybės registrų ir informacinių sistemų problematika 

Šiame dokumente trumpai apžvelgiamos valstybės informacinių išteklių – valstybės registrų ir 

informacinių sistemų (toliau tekste – Registrai) problemos, kurios yra identifikuotos Investuotojų forumo 

narių, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai susiduria su valstybės registrais ir Investuotojų forumo technologijų 

ir komunikacijos darbo grupės. Čia pateikiama problemų santrauka1.  

Bendros problemos: 

1. Registrai neatskiria viešųjų duomenų apdorojimo funkcijų nuo komercinės duomenų teikimo 
funkcijos. Dėl šios priežasties iš principo tampa sudėtinga apskaičiuoti duomenų teikimo 
kainodarą, kuri turi būti pagrįsta tik būtinaisiais duomenų teikimo kaštais.  

2. Registrai veikia nekokybiškai ir neefektyviai: fiksuojami nuolatiniai sutrikimai ir klaidos. Tai 
sąlygoja problemas, sutrikimus duomenų gavėjų pusėje.  

3. Registrai neužtikrina reikiamo paslaugų lygio ir neieško galimybių sudaryti sąlygas gavėjams 
įsidiegti savo DRS (angl.: disaster recovery solution) sprendimus. Tai sąlygoja didelę operacinę 
riziką duomenų gavėjų pusėje. 

4. Registrai nepaiso duomenų gavėjų poreikių ir nediegia vartotojams reikalingų sprendimų. Pvz., 
neturi duomenų bazės su atnaujinimais sprendimo ir kainodaros, pasikeitimų monitoringo, 
specialių sprendimų. 

5. Registrai vykdo komercines funkcijas ir sudaro kliūtis pakartotiniam duomenų naudojimui, 
pridėtinės vertės produktų kūrimui. Pvz., neformaliuose pokalbiuose Registrai skatina vartotojus 
naudotis tik jų paslaugomis, kelia perteklinius reikalavimus pridėtinių paslaugų vartotojams, 
neturi duomenų bazės su atnaujinimais sprendimo ir kainodaros. Tuo pat metu registrai 
nesiorientuoja į savo pirmines funkcijas.  

6. Registrai neteisėtai konkuruoja su verslo subjektais teikdami komercines funkcijas, išnaudodami 
jų komercinių paslaugų neapmokestinimą PVM. Remiantis PVM įstatymu neapmokestinamos 
turėtų būti tik viešosios registro funkcijos. 

7. Registrai apmokestina duomenų apie save gavimą, net kai tokia teisė numatyta Asmens duomenų 
teisinės apsaugos įstatyme.  

                                                           
1 Kiekviena nurodyta problema, esant reikalui, gali būti detaliau iliustruota konkrečiais įrodymais, nurodant konkretų registrą, kuriame 

problema pasireiškia, ir argumentais, kodėl reikia ją spręsti. 
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8. Registrai pripažįsta ne visus privačius įmonių ar asmenų nuotolinio identifikavimo sprendimus, 
nors tokie identifikavimo sprendimai yra leistini remiantis kitais teisės aktais (CK, Pinigų plovimo 
ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas ir kt.). Tai susiaurina galimybes įmonėms ir 
asmenims pasinaudoti registrų paslaugomis.  

9. Nėra vieningų duomenų valdymo ir kokybės standartų – kiekviena institucija valdanti registrus 
taiko skirtingus metodus 

10.  Skirtingos prieigos prie registrų informacijos. IVPK VIISP yra sukurta gyventojo duomenų kortelė, 
per ten galėtų būti gaunamas vieningas vaizdas apie registrų įrašus (visų) esančius skirtingose 
sistemose. Šiuo metu kuriama panaši kortelė įmonėms. 

11. Registrai neišnaudoja naujų technologinių galimybių, kai net Afrikos šalys jau kuria blockchain 
technologija pagrįstus registrų sprendimus. 

12. Dabar nusistovėjusi praktika yra ta, kad atskiras sritis kuruojančios institucijos, kartu tvarko ir 
registrą. Tikrai yra galimybių didesnei konsolidacijai sukoncentruojant registrų tvarkymą iš 
technologinės pusės keliuose centruose, darbą su įrašais paliekant institucijoms. Taip, atsiejus tam 
tikrą sritį kuruojančią organizaciją nuo IT sprendimo,  su laiku būtų galima pereiti prie 
„sertifikuotų“ registrų paslaugų teikėjų ir privačiame sektoriuje.  

13. Gera praktika valstybėse yra turėti Nacionalinę duomenų strategiją (pvz. UK), kur apibrėžiami 
registrai, duomenys ir pagrindiniai valdymo principai ir ateities veiksmai. 
 

Konkrečių registrų problemos: 

14. Valstybė yra įsipareigojusi sukurti galutinių naudos gavėjų registrą, tačiau iki šiol nėra aiški jo 
kokybė ir prieinamumas. 

15. Valstybė yra sukūrusi Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą, tačiau neužtikrina JADIS 
kokybės ir stipriai riboja jo prieinamumą. 

16. Valstybė išlaiko įmonių duomenų registravimo (įskaitant steigimą) techninio realizavimo 
monopolį, kai tuo tarpu egzistuoja visos teisinės sąlygos ir poreikis sukurti API, kuris leistų 
decentralizuoti techninį įmonių duomenų registravimo (įskaitant steigimą) sprendimą. 

17. Valstybė neišsako aiškios pozicijos dėl ketinimo ar neketinimo sukurti politikoje dalyvaujančių 
asmenų registrą. Šiuo metu Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos valdoma privačių ir viešųjų 
interesų deklaracijų duomenų bazė neturi automatizuoto duomenų teikimo sprendimo.  

 
 
Investuotojų Forumas norėtų paprašyti susitikimo, kurio metu galėtų detaliau pristatyti išvardintas 
problemas ir siūlymus. 
 
 
Pagarbiai, 
 
 
 
Vykdomoji direktorė         
Rūta Skyrienė 
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