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„Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) siūlo: 

Įstatymo projekte prie subjektų, t.y. žurnalistų, kuriems būtų suteikiama teisė per viešosios informacijos 

rengėjus ir skleidėjus neatlygintinai gauti Registrų centro tvarkomus duomenis JAR, JADIS ir NT registruose 

ir informacinėse sistemose, įrašyti ir subjektus, kurie atlieka BDAR 6 straipsnio e) punkte numatytas 

funkcijas: atlieka užduotis, vykdomas viešojo intereso labui arba užduotis, jiems pavestas vykdant viešosios 

valdžios funkcijas. Sukonkretinant, tai būtų ne pelno siekiančios nevyriausybinės analitine veikla 

užsiimančios viešosios įstaigos, analitiniai centrai (pvz., Vilniaus politikos analizės institutas, 

„Transparency International“ Lietuvos skyrius, Freedom House Lietuva, Rytų Europos studijų centras,  ir 

kt.).  

Kokius duomenis galėtų gauti analitiniai centrai? 

● Analitiniams centrams, kaip ir žurnalistams per viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus, būtų 

suteikiama teisė neatlygintinai gauti tokius pačius duomenis iš registro ar valstybės informacinės 

sistemos tvarkytojo (JAR, JADIS ir NT duomenis). 

Kas turėtų teisę gauti tokius duomenis? 

Analitiniai centrai, kurie atitinka visus žemiau nurodytus kriterijus: 

● Yra Všį,  

● viešosios naudos nevyriausybinė organizacija, turinti NVO žymą Registrų centre; 

● Įstatuose nurodyta veikla susijusi su korupcijos prevencija, pinigų plovimo, organizuotų 

nusikaltimų prevencijos, politinių, ekonominių ir geopolitinių procesų analizės srityje.  
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Kada tokia teisė būtų prarandama (kontrolės mechanizmas)? 

 

Analitinis centras nubaustas už tyčinį asmens duomenų tvarkymo pažeidimą ir nuo šio pažeidimo 

padarymo nėra praėję vieneri metai. 

TILS tai siūlytų matyti kaip tarpinę išdavą siekiant atverti dalį minėtų registrų ir informacinių sistemų 

duomenų atvirų duomenų formatu. TILS siūlo, jog: 

1) juridinių asmenų vadovų vardai ir pavardės taip pat būtų skelbiami atvirų duomenų formatu; 

2) atverti galutinių naudos gavėjų (JANGIS) duomenis.  

Aukščiau pateiktus siūlymus grindžiame šiais argumentais: 

● Bet koks duomenų žiniasklaidos atstovams teikimo modelis negali būti tvarus be aptarimo ir 

apsisprendimo, kaip tokius pat duomenis galėtų gauti viešosios politikos organizacijos, analitiniai 

centrai. Demokratinėse valstybėse tokios organizacijos ir įstaigos turi svarbų vaidmenį ginant 

viešąjį interesą - atlieka visuomenei svarbius tyrimus, analizes, ir kurių veikloje neatlygintina 

prieiga prie viešųjų duomenų turi itin didelę reikšmę rengiant duomenimis grįstas įžvalgas ir 

rekomendacijas.  

● Dabartinė tvarka yra ydinga. Viešosios politikos ne pelno siekiančios nevyriausybinės 

organizacijos, analitiniai centrai negauna VĮ „Registrų centro“ duomenų neatlygintinai, nors 

valstybės institucijoms ir visuomenei suteikia atvirą, nemokamą prieigą prie savo tyrimų rezultatų. 

Analitiniai centrai kai kuriuos tyrimams reikalingus viešuosius duomenis gali gauti iš atskirtų 

šaltinių nemokamai (teikdami užklausas atskiriems subjektams). Tai reikalauja daugiau resursų ir 

laiko tiek iš pačių analitinių centrų, tiek iš viešojo sektoriaus įstaigų, kurios tuos atsakymus turi 

parengti, nors  VĮ „Registrų centras“ tokius duomenis turi ir galėtų juos pateikti, leisdamas išvengti 

šių perteklinių analitinių centrų ir jų respondentų laiko sąnaudų.   

● Neatlygintina prieiga prie Registrų centro duomenų, skatintų analitinius centrus, ne pelno 

siekiančias nevyriausybines analitine veikla užsiimančias viešąsias įstaigas dar aktyviau ginti viešąjį 

interesą, naudojant tikslesnius duomenis iš pirminių šaltinių, užtikrintų ekonomiškai racionalesnį 

kaštų panaudojimą.  



 
 

TILS atkreipia dėmesį, kad taip pat turėtų būti aktyviai tęsiamos diskusijos dėl tokių duomenų atvėrimo 

visuomenei ir tai grindžia šiais papildomais  argumentais: 

● Kitų Europos šalių patirtis rodo, kad atviri duomenys apie įmonių savininkus, galutinius naudos 

gavėjus padeda kovoti su pinigų plovimu ir korupcija, taip pat viešinant šią informaciją yra sunkiau 

nuslėpti interesų konfliktus, vengti mokesčių, legalizuoti turtą, o gyventojai gali lengviau reikalauti 

įmonių atskaitingumo.  

Pavyzdžiui, galutinių naudos gavėjų duomenis jau yra atvėrusios tokios šalys kaip Latvija, Danija, 

Jungtinė Karalystė, Ukraina. Slovakija yra viena pirmųjų Europos Sąjungos šalių, kuri viešai 

paskelbė registrą, o 2019-2021 m. Atviros Partnerystės plane įsipareigojo didinti šių duomenų 

prieinamumą (“high-quality open data”).  

● ES direktyva dėl atvirųjų duomenų ir viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (The 

Open Data and Public Sector Information Directive) priskiria įmonių ir jų savininkų duomenis prie 

didelės vertės duomenų rinkinių, kurių nemokamas pakartotinis naudojimas siejamas su 

reikšminga socioekonomine nauda, itin vertinga ekonomikai ir visuomenei. 

● Skaidrumo ir atskaitingumo trūkumas sukuria palankesnę terpę įvairioms korupcijos formoms 

pasireikšti. Atviri duomenys yra svarbūs skatinant viešojo sektoriaus atskaitingumą ir piliečių 

įsitraukimą į sprendimų priėmimą, taip didinant viešojo valdymo efektyvumą bei visuomenės 

pasitikėjimą valdžia. 

● TILS atkreipia dėmesį, kad Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 17 str. nėra taikomas 

viešajam interesui svarbiems duomenims ir todėl tokiems duomenims BDAR ribojimai gali būti 

netaikomi. 

  

https://www.google.com/url?q=https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/analytical_report_15_high_value_datasets.pdf&sa=D&source=editors&ust=1613396711819000&usg=AOvVaw2qbarTWaRiLMeQeB7MvIe7
https://www.google.com/url?q=https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/analytical_report_15_high_value_datasets.pdf&sa=D&source=editors&ust=1613396711819000&usg=AOvVaw2qbarTWaRiLMeQeB7MvIe7
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1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 2 straipsnio 9 ir 86 dalis ir ją išdėstyti taip: 

„9. Analitinis centras – viešosios naudos nevyriausybinė organizacija, dirbanti korupcijos, pinigų 

plovimo, terorizmo finansavimo, organizuotų nusikaltimų prevencijos, politinių, ekonominių ir 

geopolitinių procesų analizės srityje.1 

  

86. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme, Elektroninių 

ryšių įstatyme, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės 

paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos loterijų įstatyme, 

Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme, 

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos politinių 

kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatyme, Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatyme, 

Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių 

gaminių kontrolės įstatyme, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 

įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos 

valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų 

darbo apmokėjimo įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos 

viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme ir kituose įstatymuose.“ 

 

2 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas 

1. Pakeisti 6 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip: 

„6 straipsnis. Teisė gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų“. 

 
1 Raudona spalva išskirti mūsų siūlomi papildymai 



 
2. Papildyti 6 straipsnį 8 dalimi: 

„8. Žurnalistas visuomenės informavimo tikslais, kiek tai yra būtina jo profesinei pareigai atlikti, 

turi teisę viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo, su kuriuo žurnalistą sieja sutartiniai santykiai, 

vardu neatlygintinai gauti šio įstatymo ir kitų įstatymų nustatytus duomenis ir informaciją iš registro ar 

valstybės informacinės sistemos tvarkytojo, jeigu viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas, kurio 

vardu jis prašo pateikti duomenis ir kuriam rengia ketinamą skelbti informaciją: 

1) turi ne daugiau kaip du galiojančius rimtus profesinius pažeidimus ir (ar) 

2) nėra priskirtas profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų 

kategorijai.“ 

Papildyti 6 straipsnį 9 dalimi: 

,,9. Analitinis centras turi teisę iš registro ar valstybės informacinės sistemos tvarkytojo 

neatlygintinai gauti šio įstatymo ir kitų įstatymų nustatytus duomenis ir informaciją išskyrus atvejus, 

kai analitinis centras yra nubaustas už tyčinį asmens duomenų tvarkymo pažeidimą ir nuo šio pažeidimo 

padarymo nėra praėję vieneri metai.” 

3. Papildyti 6 straipsnį 9 10 dalimi: 

„9. 10. Žurnalistai šio straipsnio 8 dalyje nustatytomis sąlygomis ir analitiniai centrai iš Juridinių 

asmenų dalyvių informacinės sistemos tvarkytojo turi teisę gauti aktualius ir istorinius juridinio asmens 

dalyvių ir (ar) naudos gavėjų duomenis, išskyrus fizinio asmens kodą, gyvenamąją vietą arba adresą 

korespondencijai.“ 

5. Papildyti 6 straipsnį 10 dalimi: 

„10. Neatlygintino registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų teikimo sąnaudos 

registro ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojui kompensuojamos mutatis mutandis Valstybės 

informacinių išteklių valdymo įstatymo 29 straipsnyje nustatyta tvarka.“ 

  

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas 

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. liepos 1 d. 

  

  

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

  

  

Respublikos Prezidentas 

 


