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Projekto rengėja – Teisingumo ministerija.
Projekto tikslas. Projektu siūloma patikslinti Sutarčių ir teisių suvaržymų registro (toliau –
STSR) nuostatų teisinį reguliavimą, įteisinant naują sąveiką su Transporto priemonių savininkų
apskaitos informacinė sistema (toliau – TPSAIS) ir atsisakant neveikiančios sąveikos su likviduotu
Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registru (toliau – GRR).
Dabartinė situacija. 2021-05-01 įsigaliojus Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 20 ir
27 straipsnių nuostatoms, buvo įsteigta TPSAIS, tačiau STSR nuostatuose nenumatyta sąveika su šia
valstybės informacine sistema, nors pagal STSR veiklą ji būtina. 2021-06-16 likvidavus GRR, STSR
nuostatuose liko nurodyta neveikianti sąveika su šiuo registru, kurios būtina atsisakyti.
Projekto esmė. Projektu siūloma nustatyti naują Sutarčių ir teisių suvaržymų registro (toliau
– STSR) sąveiką su Transporto priemonių savininkų apskaitos informacine sistema (toliau –
TPSAIS) ir atsisakyti esamos sąveikos su likviduotu Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų
registru (toliau– GRR).
Taip pat STSR nuostatuose atliekami kiti techninio pobūdžio pakeitimai, susiję su šio registro
duomenų atvėrimu ir jų skelbimu Lietuvos atvirų duomenų portale, įkeistos motorinės transporto
priemonės ir jos priekabos gamybinės markės (gamintojo prekės pavadinimo), komercinio
pavadinimo (modelio) keitimu ir pan.
Priėmus Projektą STSR nuostatų teisinis reguliavimas įteisins naują sąveiką su TPSAIS ir
panaikins nebeveikiančią sąveiką su likviduotu GRR.
Projektui įgyvendinti valstybės biudžeto lėšų nereikės. VĮ Registrų centras STSR
integracinę sąveiką su TPSAIS kuria savo lėšomis.
Derinimas. Projektas buvo paskelbtas Seimo kanceliarijos Teisės aktų informacinėje
sistemoje (TAIS). Projektas be pastabų suderintas su Susisiekimo ministerija. Į Ekonomikos ir
inovacijų bei Vidaus reikalų ministerijų, VĮ „Regitra“, VĮ Registrų centro pastabas atsižvelgta.
Projektas patikslintas pagal Vyriausybės kanceliarijos Viešojo valdymo grupės pastabą.
Atitiktis Vyriausybės programos nuostatoms. Projektas Aštuonioliktosios Vyriausybės
programos nuostatų neįgyvendina.
Dalykinio vertinimo išvada. Siūlome Projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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