PATVIRTINTA
Informacinės visuomenės plėtros komiteto
2021 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. TE-16(2021)
INFORMACIJOS REGISTRAVIMO REGISTRŲ IR VALSTYBĖS INFORMACINIŲ
SISTEMŲ REGISTRE (RISR) ASMENS PRAŠYMU APRAŠYMAS
Informacija apie paslaugą
Paslaugos
Informacijos registravimas Registrų ir valstybės informacinių sistemų registre
pavadinimas (RISR) asmens prašymu.
Paslaugos
aprašymas

Valstybės informacinių sistemų ir valstybės bei žinybinių registrų teisės aktuose
nustatytų registravimo duomenų įrašymas į Registrų ir valstybės informacinių
sistemų registrą (toliau -RISR) www.registrai.lt.

Paslaugos
gavėjai
Paslaugos
tipas
Paslaugos
rezultatas

Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.85C510BA700A/asr;

Elektroniniu būdu teikiama paslauga ne per portalą „Elektroniniai valdžios vartai“.
Registrų sąraše įregistruota valstybės informacinė sistema (IS) ar registras, pateikti
aktualūs duomenys.

2. Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.443707;
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C;
4. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679;
5. Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro nuostatai, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 1263 „“Dėl Registrų
sąrašo reorganizavimo į Registrų ir valstybės informacinių sistemų registrą ir
Registrų ir valstybės informacinių sistemų registro nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5EF932B83547;
6. Informacinės visuomenės plėtros komiteto nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 4593 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto nuostatų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/54442ec00cd611e9a5eaf2cd290f1944;
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7. Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių
sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/296c87d09e8e11e383c0832a9f635113.
Asmenys atsakingi už
paslaugos suteikimą
Paslauga mokama
Paslaugos
sritis/pogrupis
Gyvenimo atvejai
Paslaugos
inicijavimo
forma

Informacija ir
dokumentai
kuriuos turi
pateikti
asmuo

Vardas ir pavardė:
Pareigos:
Telefonas:
El. paštas:
Ne

Eglė Šimukėnaitė
Vyriausioji specialistė
+37061819159
egle.simukenaite@ivpk.lt

Kitos paslaugos.

Kita
Valstybės informacinė sistema (toliau - IS) ar valstybės, ar žinybinis registras
(toliau- registras) įregistruojamas į RISR, kai patvirtinami IS ar registro nuostatai
bei paskiriamas duomenų valdymo įgaliotinis.
Įgaliotam atstovui, aktualių duomenų įrašymui, suteikiama prieiga prie
www.registrai.lt.
Įgaliotas asmuo raštu pateikia prašymą įregistruoti IS arba registrą. Taip pat prašyme
pateikia nuorodą į patvirtintus nuostatus Teisės aktų registre.
Duomenys ir informacija, kurie turi būti pateikti, apie registrą:
1. registro pavadinimas;
2. registro rūšis (valstybės ar žinybinis);
3. registro valdytojas:
3.1.pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas;
3.2. interneto svetainės adresas;
4. registro tvarkytojas (tvarkytojai):
4.1. pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas;
4.2. interneto svetainės adresas;
5. registro duomenų valdymo įgaliotinis (vardas, pavardė, pareigos);
6. valstybės registro steigimo teisinius pagrindus nustatantis įstatymas:
pavadinimas, numeris, priėmimo data, pirminis oficialaus paskelbimo šaltinis ir
įstatymų, kuriais buvo keičiami ar pildomi įstatymo straipsniai, oficialaus
paskelbimo šaltiniai (jeigu tokie duomenys yra);
7. registro nuostatai:
7.1. teisės aktą, kuriuo patvirtinti registro nuostatai, priėmusios institucijos
pavadinimas, teisės akto rūšis, teisės akto pavadinimas, numeris, priėmimo data,
pirminis oficialaus paskelbimo šaltinis ir teisės aktų, kuriais buvo keičiami ar
pildomi teisės akto punktai, oficialaus paskelbimo šaltiniai, įsigaliojimo data (jeigu
tokie duomenys yra);
7.2. registro nuostatų, jeigu oficialiai nepaskelbti, skaitmeninė kopija;
Duomenys ir informacija, kurie turi būti pateikti, apie IS:
1. valstybės informacinės sistemos pavadinimas;
2. valstybės informacinės sistemos valdytojas:
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2.1. pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas;
2.2. interneto svetainės adresas;
2.3. valstybės informacinės sistemos tvarkytojas (tvarkytojai):
2.3.1. pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas;
2.3.2. interneto svetainės adresas;
2.4. valstybės informacinės sistemos duomenų valdymo įgaliotinis (vardas, pavardė,
pareigos);
2.5. valstybės informacinės sistemos veiklos pradžia (data);
2.6. valstybės informacinės sistemos nuostatai:
2.6.1. teisės aktą, kuriuo patvirtinti valstybės informacinės sistemos nuostatai,
priėmusios institucijos pavadinimas, teisės akto rūšis, teisės akto pavadinimas,
numeris, priėmimo data, įsigaliojimo data, pirminis oficialaus paskelbimo šaltinis ir
teisės aktų, kuriais buvo keičiami ar pildomi teisės akto punktai, oficialaus
paskelbimo šaltiniai (jeigu tokie duomenys yra);
2.6.2. valstybės informacinės sistemos nuostatų, jeigu oficialiai nepaskelbti,
skaitmeninė kopija.

Išorinis paslaugos adresas
Paslaugos
suteikimo
trukmė
Paslaugos
teikėjo
veiksmų
(neveikimo)
apskundimo
seka

Pagal gyvavimo ciklą pateikiami duomenys apie specifikaciją, sąveiką su kitomis IS
ir registrais, duomenų saugos nuostatus, priėmimo ir tinkamumo eksploatuoti aktą
bei likvidavimą (kai likviduojama).
https://registrai.lt/

5 darbo dienos.
Informacinės visuomenės plėtros komiteto sprendimai, veiksmai ir neveikimas
skundžiami pasirinktinai: Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus
apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo paslaugos teikimo
pradžios.

Raktažodžiai: RISR, valstybės informacinės sistemos, registrai.
Elektroninės
paslaugos
trumpas
pavadinimas
Elektroninės
paslaugos
nuoroda
Elektroninės
paslaugos
brandos lygis
Užsakant
elektroninę
paslaugą
reikalingas

Elektroniniu būdu teikiama paslauga
Teisės aktų nustatytos informacijos registravimas Registrų ir valstybės informacinių
sistemų registre (RISR) asmens prašymu.

https://registrai.lt
(III) dvipusės sąveikos lygis.

Ne
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tapatybės
nustatymas

