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Nr.

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS POLITINIŲ PARTIJŲ ĮSTATYMO NR. I-606 8,
9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 81 STRAIPSNIU IR 7
STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMO, LIETUVOS
RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 2.70 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO,
LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 223
STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTŲ TEIKIMO
Teikiame patikslintus Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo Nr. I-606 8, 9 straipsnių
pakeitimo, Įstatymo papildymo 81 straipsniu ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo,
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.70 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos
administracinių nusižengimų kodekso 233 straipsnio pakeitimo įstatymo projektus (toliau kartu –
Įstatymų projektai), kurių parengimą paskatino politinių partijų narių sąrašų tvarkymo Politinių
partijų narių sąrašų informacinėje sistemoje (toliau – informacinė sistema) neatitikimas tokios
informacijos naudotojų, įskaitant valstybės ir savivaldybių institucijas, pačias politines partijas,
poreikių ir interesų. Įstatymų projektai patikslinti pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės
2020 m. gegužės 22 d. išvadoje Nr. NV-1404 ir Viešojo valdymo grupės 2020 m. gegužės 25 d.
pažymoje NV-1418 pateiktas pastabas ir pasiūlymus ir suderinti darbo tvarka.
I. Sprendžiama problema

Informacinė sistema buvo sukurta Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos teisės aktuose nustatytoms funkcijoms
atlikti, tai yra reikiamą informaciją apdoroti informacinių
technologijų priemonėmis ir patikrinti, ar politinės partijos
pateiktame narių sąraše yra įstatymo reikalaujamas narių skaičius.
Atsižvelgiant į politinių partijų, institucijų, visuomenės poreikius,
informacinėje sistemoje tvarkomi duomenys dažnai yra
nepakankami ir neaktualūs. Informacinė sistema yra mažos
greitaveikos, nesuteikia patogaus įrankio politinėms partijoms,
duomenų apimtys viršija planuotas, dėl ko nustatomi galimi
informacinės sistemos pažeidžiamumai. Informacinės sistemos
modernizavimas reikalauja esminio informacinės sistemos
duomenų bazės pertvarkymo, algoritmų funkcionalumo pakeitimo,
ekraninių vaizdų tobulinimo, papildomų integracijų su registrais ir

II. Siūlomos priemonės

III. Priemonių kaštai

IV. Nauda visuomenei

valstybės informacinėmis sistemomis sukūrimo. Įvertinus tai, kad
veikiančios informacinės sistemos atnaujinimas pareikalautų
didelių finansinių investicijų, tačiau sukurtų menką pridėtinę vertę,
tikslinga informacinę sistemą likviduoti ir, iš esmės peržiūrėjus
reikiamus funkcionalumus, steigti Politinių partijų narių registrą.
Įstatymų projektų tikslas – sudaryti teisines prielaidas Politinių
partijų narių registro steigimui, kuriame būtų registruojami
politinių partijų nariai ir tvarkomi jų duomenys. Registro valdytoja
būtų Teisingumo ministerija, o Registro tvarkytojas (tvarkytojai)
būtų skiriamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtu teisės
aktu. Įstatymų projektuose siūloma nustatyti, kad pasikeitę partijų
narių duomenys Registrui turi būti teikiami ne vėliau kaip per 5
dienas nuo duomenų pasikeitimo ir už šios pareigos nevykdymą
būtų taikoma administracinė atsakomybė. Tuo atveju, kai politinės
partijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo per nustatytą terminą
patikslintų duomenų apie narystę politinėje partijoje Registrui
nepateikia, politinės partijos narys prašymą nutraukti narystę
galėtų pateikti tiesiogiai Registro tvarkytojui.
Politinių partijų narių registro steigimas būtų finansuojamas iš
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Registro sukūrimo
kaina – 400 tūkst. eurų.
Registro duomenys ir registro informacija bus laikomi teisingais
tol, kol jie nebus nuginčyti Lietuvos Respublikos įstatymuose
nustatyta tvarka, tai yra, Registro duomenys turėtų prima facie
galią, todėl duomenų gavėjams bus teikiami tikslūs, teisingi ir tikri
duomenys. Aktualius Registro duomenis bus galima teikti ir
platesniam duomenų gavėjų ratui, pvz.: finansų įstaigoms,
valstybės institucijoms, kitiems potencialiems duomenų gavėjams.
Registro duomenų pagrindu bus galima generuoti statistines
ataskaitas visuomenei ir mokslo įstaigoms. Piliečiui neturint
galimybės narystės nutraukti elektroniniu būdu ar politinei partijai
piktybiškai nepašalinus jo duomenų iš savo narių sąrašų, bus
sudarytos sąlygos prašymą nutraukti narystę pateikti tiesiogiai
Registro tvarkytojui.

Išsamesnė informacija apie Įstatymų projektus pateikiama Įstatymų projektų aiškinamajame
rašte.
Įstatymų projektai neprieštarauja Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XII-82
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, nuostatoms.
Įstatymų projektai paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų
informacinėje sistemoje.
Įstatymų projektai neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų.

Įstatymų projektai nėra notifikuotini Europos Komisijai pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 617 „Dėl keitimosi informacija apie standartus,
techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus.
Įstatymų projektuose naujos sąvokos ir jas įvardijantys terminai nėra nustatomi.
Įstatymų projektai be pastabų suderinti su be pastabų suderinti su Ekonomikos ir inovacijų
bei Krašto apsaugos ministerijomis, Vyriausiąja rinkimų komisija, Valstybine duomenų apsaugos
inspekcija. Į Vidaus reikalų ministerijos, Finansų ministerijos, VĮ Registrų centro pastabas
atsižvelgta. Specialiųjų tyrimų tarnybos pastabos įvertintos pažymoje. Finansinių nusikaltimų
tyrimų tarnyba, Informacinės visuomenės plėtros komitetas ir Lietuvos bankas nustatytais
terminais pastabų nepateikė.
Įstatymų projektus parengė Teisingumo ministerijos Teisinių institucijų grupės (vadovė Jolita
Sinkevičiūtė, tel. 266 2993, el. paštas jolita.sinkeviciute@tm.lt) patarėja Žana Jerochovienė (tel. 266
2913, el. paštas zana.jerochoviene@tm.lt).
PRIDEDAMA:
1. Įstatymų projektai, 5 lapai.
2. Įstatymų projektų lyginamieji variantai, 6 lapai.
3. Aiškinamasis raštas dėl įstatymų projektų, 6 lapai.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas, 1 lapas.
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