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Lietuvos

Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Asmens duomenų valdytojų valstybės registro
likvidavimo“ (toliau – Nutarimo projektas Nr. 1) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 789 „Dėl Statistinių
duomenų, nurodytų Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 70 straipsnyje, teikimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (toliau – Nutarimo projektas Nr. 2)
projektus (toliau kartu – Nutarimų projektai), kurie patikslinti pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarijos (toliau – LRVK) Teisės grupės 2022 m. sausio 18 d. išvadoje NV-144
ir Viešojo valdymo grupės 2022 m. sausio 20 d. pažymoje NV-163 pateiktas pastabas.
Įvertinus ir iš esmės atsižvelgus į LRVK Teisės grupės ir Viešojo valdymo grupės
pateiktas pastabas, patikslinti Nutarimo projekto Nr. 1 2.1, 2.2, 2.3 punktai. Patikslintas Nutarimo
projektas Nr. 1 suderintas su LRVK Teisės grupe darbo tvarka.
Nutarimo projektui Nr. 2 LRVK Teisės grupė ir LRVK Viešojo valdymo grupė
pastabų neturėjo.
2022 m. vasario 1 d. Nutarimų projektai svarstyti tarpinstituciniame pasitarime,
svarstymo metu pastabų ir pasiūlymų negauta.
Nutarimų projektai parengti siekiant patikslinti reguliavimą, susijusį su 2021 m.
gruodžio 1 d. įsigaliojusiu naujos redakcijos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu.
Įsigaliojus naujam teisiniam reguliavimui iš esmės tapo neaktualus Asmens duomenų valdytojų
valstybės registras (toliau – Registras), Registro nuostatai ir Duomenų valdytojų pranešimo apie
asmens duomenų tvarkymą taisyklės (toliau – Taisyklės) bei Statistinių duomenų, nurodytų
Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 70 str., teikimo tvarkos aprašas (toliau –
Aprašas), todėl Nutarimų projektais siūloma Registro nuostatus, Taisykles bei Aprašą
tvirtinančius Vyriausybės nutarimus pripažinti netekusiais galios, o Registrą likviduoti remiantis
Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 21 straipsniu.

Nutarimų projektai be pastabų suderinti su Susisiekimo ministerija ir Valstybine
duomenų apsaugos inspekcija. Į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei Lietuvos vyriausiojo
archyvaro tarnybos pastabas atsižvelgta. Informacinės visuomenės plėtros komitetas pastabų ir
pasiūlymų nustatytu terminu nepateikė. Visuomenės pastabų ir pasiūlymų negauta.
Nutarimų projektus parengė Teisingumo ministerijos Teisėkūros politikos grupė
(l. e. vadovo pareigas – Darius Trinkūnas, tel. (8 5) 266 2912, el. p. darius.trinkunas@tm.lt,
patarėja Agnė Vitkutė, tel. (8 5) 266 2900, el. paštas agne.vitkute@tm.lt).
PRIDEDAMA:
1. Nutarimo projektas Nr. 1, 2 lapai;
2. Nutarimo projektas Nr. 2, 1 lapas.
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