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Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimą Nr. 435 „Dėl
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro nuostatų patvirtinimo“:
1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:
„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro
įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo
įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindama 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinį
sprendimą 2009/315/TVR dėl valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro
organizavimo ir turinio, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. balandžio 17 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/884, 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų
viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas
(ES) Nr. 1024/2012, 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES)
2019/816, kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti sukuriama
centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be
pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN) ir kuriuo iš dalies
keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1726 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. liepos 7 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1151, 2019 m. balandžio 17 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/884, kuria dėl keitimosi informacija apie trečiųjų šalių
piliečius ir Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) iš dalies keičiamas
Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR ir pakeičiamas Tarybos sprendimas 2009/316/TVR,
2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/818 dėl ES
informacinių sistemų policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos srityje
sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2018/1726, (ES)
2018/1862 ir (ES) 2019/816 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. liepos 7 d. Europos
Parlamento ir Tarybos
n u t a r i a:“
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2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintus Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro
nuostatus:
2.1. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:
„6. Registras kuriamas ir tvarkomas vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (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), 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų
viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas
(ES) Nr. 1024/2012, 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
2019/816, kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti sukuriama
centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be
pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN) ir kuriuo iš dalies
keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1726 su paskutiniais pakeitimais, 2019 m. gegužės 20 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/818 dėl ES informacinių sistemų policijos ir teisminio
bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos srityje sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies
keičiami reglamentai (ES) 2018/1726, (ES) 2018/1862 ir (ES) 2019/816 su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2021/1151,
Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos
įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų
prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba
nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos
elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymu,
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymu,
Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Lietuvos Respublikos probacijos įstatymu,
Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu (1961 metų redakcija), Lietuvos Respublikos
baudžiamuoju kodeksu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu (1961 metų redakcija),
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo
kodeksu, Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo,
kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Bendrųjų elektroninės
informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m.
liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo,
Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės
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informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų
informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“ (toliau – Bendrųjų elektroninės
informacijos saugos reikalavimų aprašas), Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
Registro veiklą.“
2.2. Pakeisti 9.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„9.3. užtikrina Registro sąveiką su kitais registrais ir valstybės informacinėmis sistemomis,
Europos nuosprendžių registrų informacine sistema ECRIS (toliau – ECRIS), Centralizuota
valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės
apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema ECRIS-TCN (toliau – ECRIS-TCN) ir per
Europos Sąjungos informacinių sistemų sąveikumo sistemą (toliau – Sąveikumo sistema) keičiasi
duomenimis su kitomis Europos Sąjungos informacinėmis sistemomis;“.
2.3. Pakeisti 9.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„9.7. atlieka centrinės institucijos, atliekančios Reglamento (ES) 2016/1191 16 straipsnyje
nustatytas funkcijas, teikiant pagalbą dėl prašymų pateikti informaciją dėl dokumentų,
patvirtinančių Reglamento (ES) 2016/1191 2 straipsnio 1 dalies m punkte nurodytą faktą.“
2.4. Papildyti 9.8 papunkčiu:
„9.8. atlieka nacionalinio centrinio prieigos punkto pagal Reglamentą (ES) 2019/816
funkcijas.“
2.5. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:
„13. Bendrieji Registro duomenys, nurodyti Nuostatų 11.11, 11.13–11.16 papunkčiuose,
Registre tvarkomi nuo 2012 m. balandžio 27 d. ir tik tais atvejais, kai juos perduoda Europos
Sąjungos valstybių narių centrinės institucijos, paskirtos vadovaujantis Pamatiniu sprendimu
2009/315/TVR (toliau – Europos Sąjungos valstybių narių centrinės institucijos).“
2.6. Pakeisti 24 punktą ir jį išdėstyti taip:
„24. Fiziniam asmeniui paskirtų bausmių – arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės
atėmimo iki gyvos galvos – atvejais Registre tvarkomi unikalaus daktiloskopinės kortelės
identifikacinio kodo duomenys ir rankų atspaudų duomenys.“
2.7. Papildyti 24¹ punktu:
„24¹. Fiziniam asmeniui paskirtų bausmių – arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės
atėmimo iki gyvos galvos – atvejais Registre tvarkomi Habitoskopinių duomenų registro objekto
identifikavimo kodas ir skaitmeninis veido atvaizdas.“
2.8. Pakeisti 27.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„27.7. Europos Komisijos patvirtintas paskirtos bausmės kategorijos ir kriterijaus kodas ir
pavadinimas.“
2.9. Pakeisti 28.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:
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„28.5. Europos Komisijos patvirtintas nusikalstamos veikos kategorijos ir kriterijaus kodas
ir pavadinimas.“
2.10. Pakeisti 44.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„44.7. bausmių vykdymo institucijos – pataisos įstaigos ir Lietuvos probacijos tarnyba –
Registro duomenis, nurodytus Nuostatų 11.2–11.6 ir 38.13 papunkčiuose, pateikdamos pranešimą
apie Prezidento dekreto dėl malonės suteikimo įvykdymą.“
2.11. Pakeisti 71.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„71.4. Policijos registruojamų įvykių registru – Nuostatų 11.2–11.8 ir 19.1.10–19.1.13
papunkčiuose nurodytiems duomenims apie fizinius asmenis, kuriems paskirta kardomoji
priemonė – suėmimas ir jeigu jie laikomi teritorinės policijos įstaigos areštinėje, gauti;“.
2.12. Papildyti 71.14 papunkčiu:
„71.14. Habitoskopinių duomenų registru – Nuostatų 24¹ punkte nurodytiems duomenims
gauti.“
2.13. Pakeisti 88 punktą ir jį išdėstyti taip:
„88. Registro duomenys ir Registro dokumentai Europos Sąjungos valstybių narių
centrinėms institucijoms, Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams, trečiųjų šalių piliečiams ir
asmenims be pilietybės teikiami Registro valdytojo nustatyta tvarka.“
2.14. Papildyti 881 punktu:
„881. Registro duomenys apie Lietuvos Respublikoje nuteistus trečiųjų šalių piliečius ir
asmenis be pilietybės į ECRIS-TCN ir Sąveikumo sistemą teikiami vadovaujantis Reglamentu (ES)
2019/816 ir Reglamentu (ES) 2019/818.“

Ministras Pirmininkas

Vidaus reikalų ministras

