
 
Asociacija “Investors’ Forum”      Association “Investors’ Forum” 
Totorių g. 5-21, LT-01121, Vilnius, Lietuva    Totoriu str. , 5-21,  LT-01121, Vilnius, Lithuania 
Tel.: +370 5 2755258      Tel.: +370 5 2755258  
El.paštas: info@investorsforum.lt     E-mail: info@investorsforum.lt 
Įm.kodas: 224996640      Company code: 224996640 
www.investorsforum.lt      www.investorsforum.lt 
 

 

 

 

 
 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei                                                                                                2018 10 04 Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijai 

 

Kopija: 

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijai  

 

 

DĖL VALSTYBĖS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ STRATEGIJOS IR ATVIRŲ DUOMENŲ POLITIKOS 

 

 

Šių metų kovo mėnesį Investors‘ Forum pateikė LR Vyriausybei (toliau – LRV) 100 investicinės 

aplinkos gerinimo pasiūlymų. Šiuo metu vyksta valstybės valdomų registrų ir informacinių sistemų 

kainodaros reforma. Šios reformos rėmus nustato 2002 m. rugpjūčio 22 d. LRV nutarimu patvirtinta 

Valstybės registrų integralios sistemos kūrimo strategija, LR Valstybės informacinių išteklių valdymo 

įstatymas. Reformos konkretus įgyvendinimas reglamentuotas 2018 m. sausio 10 d. LRV nutarimu Nr. 45 

patvirtintu Atlyginimo už dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už registro duomenų, 

registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų 

duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašu. Pagal pastarąjį LRV nutarimą nauji valstybės registrų įkainiai 

turi įsigalioti nuo 2020, tačiau jau šiuo metu vyksta esminiai pokyčiai registruose, kurie gali ženkliai paveikti 

verslo aplinką arba teigiama, arba neigiama linkme.  

 

Vykdomos reformos kontekste labai svarbūs šie Investuotojų forumo pasiūlymai dėl valstybės 

registrų: 

„77. Valstybės registrų ir informacinių sistemų kainodara bei duomenų perdavimo būdai turi būti 

orientuoti į informacijos prieinamumą bei pakartotinį panaudojimą: kiekvienas registras ir informacinė 

sistema turi turėti dedikuotus sprendimus ir kainodarą informacinių paslaugų teikėjams (pvz., visos 

duomenų bazės su atnaujinimais perdavimas, sąrašinių užklausų galimybė). 

78. Valstybės registrų ir informacinių sistemų tvarkytojai esant galimybei turi nevykdyti komercinės 

duomenų teikimo veiklos, o ją vykdydami - neturi diskriminuoti privačių informacinių paslaugų teikėjų - 

vartotojai neturi būti skatinami nesinaudoti informacinių paslaugų teikėjų paslaugomis (pvz., sudarant 
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diskriminacinio turinio sutartis su informacinių paslaugų teikėjais, ar siaurinant duomenų panaudojimo 

tikslus, duomenų teikimo paslaugų, kai jas teikia registras tiesiogiai, neapmokestinant PVM).“ 

 

Stebėdami diskusiją viešoje erdvėje dėl Registrų centro kainodaros ir taip pat reaguodami į savo 

narių pateikiamą informaciją, matome skirtingų valstybės institucijų tikslų nesuderinamumą. Viena vertus, 

valstybinės institucijos deklaruoja siekį skatinti skaitmeninės ekonomikos vystymąsi, taip pat didinti tiek 

viešojo, tiek ir privataus sektoriaus efektyvumą modernizuojant ir skaitmeninant procesus, valstybė 

plėtoja atvirų duomenų koncepciją. Kita vertus valstybės registrai yra išskirtinėje situacijoje ir tuo gali 

piktnaudžiauti, kadangi kiekvienas registras valdo esminius išteklius ir yra monopolinis paslaugos teikėjas 

– jis turi visą duomenų bazę. Tokia situacija reiškia, kad kiekvienas registras turi (i) suteikti prieigą prie 

didmeninių duomenų nediskriminacinėms sąlygomis inter alia teikiant prieigą tokiomis pačiomis 

sąlygomis savo paties mažmeniniam verslui ir kitiems neapdorotus duomenis iš registro perkantiems 

asmenims; bei (ii) susilaikyti nuo maržos spaudimo veiksmų. Tačiau sprendžiant iš Investors‘ Forum 

pasiekiančios informacijos atskiri registrai šiuos reikalavimus  potencialiai pažeidžia ir piktnaudžiauja 

dominuojančia padėtimi: reikalauja mokėti standartines mažmenines kainas ir tuo vykdo maržos 

spaudimo veiksmus. Nei vienas mažmeninėje rinkoje veikiantis registro konkurentas negali konkuruoti su 

registru įsigijęs iš jo neapdorotus duomenis už kainą, kurią registras mažmeninėje rinkoje siūlo kiekvienam 

galutiniam vartotojui. Egzistuojant tokiai kainodarai, natūraliai nebegali egzistuoti ir bet kokie kiti 

duomenis mažmeniniams paslaugos teikėjų poreikiams paruošiantys didmenininkai. Taipogi sutampant 

registro didmeninei ir mažmeninei prieigos prie duomenų bazių kainai tampa akivaizdu, kad registras 

teikia pats sau didmeninę paslaugą už 0 EUR kainą, kai kitiems didmeniniams neapdorotų duomenų 

pirkėjams taiko standartinę kainą už vieną užklausą. Tokia kainodara diskriminuoja privačius rinkos 

dalyvius, sudarydama jiems nelygiavertes konkurencijos sąlygas. Tokie veiksmai analogiškai laikomi 

Konkurencijos įstatymo 7 str. draudžiamais piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi veiksmais, 

pasireiškiančiais diskriminacinės kainodaros taikymu. 

 

Mūsų susirūpinimas paremtas mūsų  narių informacija, kad valstybė stipriai apriboja prieigą prie 

valstybės registrų ir informacinių sistemų, faktiškai konkuruoja su verslu informacijos srityje, neįsiklauso į 

verslo bendruomenės pasiūlymus. 

 

Manome, kad tokia situacija neturi tenkinti nei valstybės institucijų, nei galutinio paslaugos 

naudotojo, nei jos kūrėjo. Tai gali vesti prie neigiamų pasekmių - paslaugų kainų didėjimo galutiniams 

bankų, draudimo, telekomunikacijų ir kitų paslaugų teikėjų klientams, stipriai apribotų galimybių plėtoti 

atvirų duomenų pagrindu kuriamas inovatyvias paslaugas, kuriose naudojamas dirbtinis intelektas ir 

naujos technologijos, tokios kaip blockchain. Susiklosčiusi situacija gali neigiamai atsiliepti Lietuvos 

investiciniam patrauklumui bei mokestinėms pajamoms. Pasaulio banko vertinime Lietuva gali prarasti 

surinktus aukštus įvertinimus už registrų informacijos sklaidą.  
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Siekdami išvengti tolesnės problemos gilėjimo siūlome suorganizuoti bendrą Investors‘ Forum 

narių, Vyriausybės, Susisiekimo ministerijos, Ūkio ministerijos, Ryšių reguliavimo tarnybos susitikimą 

valstybės informacinių išteklių strategijos, atvirų duomenų politikos ir pasirenkamų priemonių tema.  

 
 
Pagarbiai, 
 
 
 
Vykdomoji direktorė         
Rūta Skyrienė 
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