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Projekto rengėjas: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Projekto tikslas: Pakeisti Administracinių nusižengimų registro (toliau – ANR) nuostatus
patikslinant tvarkytojų sąrašą, nustatyti papildomas sąveikas ir duomenų teikimą telefonu ar el.
paštu bei papildyti asmens duomenų tvarkymo nuostatomis.
Dabartinė situacija: 2016 m. gruodžio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 1278
„Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir Administracinių nusižengimų
registro nuostatų patvirtinimo“ patvirtino ANR nuostatus. 2016 m. balandžio 27 d. patvirtintas
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (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 - BDAR).
Projekto esmė: Projektu ANR teisinis reglamentavimas nėra keičiamas iš esmės. ANR nuostatai
papildomi nuostatomis, kurias inicijuoja BDAR ir veiklos būtinybė užtikrinti duomenų apsikeitimą
bei nustatyti duomenų subjektų informavimo galimybes.
Siūlomi šie esminiai pakeitimai:
1. Tikslinamas ANR tvarkytojų sąrašas, atsižvelgiant į pasikeitusius įstaigų pavadinimus ir
papildant naujomis įstaigomis: Migracijos departamentu, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnyba, Kultūros ministerija, Lietuvos kino centru.
2. Nustatomos papildomos ANR sąsajos su Nekilnojamojo turto registru ir Mokesčiu
mokėtoju registru.
3. Nustatoma galimybė duomenų subjektui teikti informaciją telefonu ir (arba) el. paštu.
4. Papildyti nuostatomis susijusiomis su BDAR reikalavimais.
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Papildomų biudžeto lėšų Projekto įgyvendinimas nepareikalaus.
Derinimas: Projektas suderintas su Teisingumo ministerija, Kultūros ministerija, Valstybinės
duomenų apsaugos inspekcija, Energetikos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, valstybės įmone Registrų centras.
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir
Informacinės visuomenės plėtros komiteto pastabos, į kurias nebuvo neatsižvelgta arba atsižvelgta
iš dalies, suderintos darbo tvarka.
Atitiktis Vyriausybės programai: tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina.
Dalykinio vertinimo išvada: Projektą teikti svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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