INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1.12 PROGRAMA „ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS SAUGOS (KIBERNETINIO
SAUGUMO) IR ELEKTRONINĖS VALDŽIOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS,
VIDAUS REIKALŲ INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTRA“
Programą pagal kompetenciją vykdo:
 Vidaus reikalų ministerijos Elektroninės valdžios politikos skyrius;
 Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.
Programos tikslai:
 Įgyvendinti elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) valstybės politiką,
siekti efektyvaus ir patikimo vidaus reikalų informacinių bei ryšių technologijų veikimo
 Plėsti informacinių technologijų naudojimą viešajame administravime
Užtikrinta Lietuvos Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos sąsaja (N.SIS) su Centrine
Šengeno informacine sistema. Modernizuota N.SIS ir su ja susijusių informacinių sistemų sąsajų
programinė įranga, modernizuota Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos
SIRENE formų keitimosi informacinė sistema, sukurta N.SIS administravimo grafinė sąsaja,
suteiktos programinės įrangos testavimo, įdiegimo, galutinių sistemos naudotojų konsultavimo
(apmokymo), dokumentacijos atnaujinimo paslaugos. Įsigytos sisteminės programinės įrangos
(DBVS Oracle) licencijos ir techninė įranga (SAN komutatoriai) skirta plėsti N.SIS techninę
infrastruktūrą, didinant N.SIS patikimumą, prieinamumą ir plečiamumą.
Užtikrinta Lietuvos Nacionalinės vizų informacinės sistemos sąsaja su Centrine vizų
informacine sistema. Įsigytos techninės ir programinės priemonės užtikrinančios biometrinių
duomenų surinkimą išduodant Šengeno vizas pasienio kontrolės punktuose ir policijos įstaigų
migracijos padaliniuose. Vizų informacinės sistemos plėtra vykdyta pagal Europos Komisijos
nustatytą grafiką (iki 16 regiono). Buvo atliktas Lietuvos Nacionalinės vizų informacinės sistemos
ir Užsieniečių registro Vizų modulio programinės įrangos modernizavimas pagal įstaigų prie
Vidaus reikalų ministerijos ir Užsienio reikalų ministerijos konsulinių įstaigų poreikius: sukurta
elektroninio prašymo svetainė, leidžianti išoriniams paslaugų teikėjams bei vizų prašytojams suvesti
anketinius duomenis. Išoriniams paslaugų teikėjams sudaryta galimybė anketinius duomenis
papildyti biometriniais identifikatoriais (veido nuotrauką ir dešimt pirštų atspaudų) bei perduoti juos
elektronine forma į Užsieniečių registro Vizų modulį, vystyta konsultacijų sistema VISMail pagal
VISMail 2 fazės dokumentaciją, atliktas programinės įrangos testavimas ir diegimas.
Siekiant centralizuoti ir standartizuoti administracinių teisės pažeidimų duomenų
tvarkymą, baudų, skirtų už administracinius teisės pažeidimus, administravimą ir išieškojimą, plėsti
teikiamas administracines paslaugas gyventojams, užtikrinti efektyvų ne ginčo tvarka skirtų
administracinių baudų surinkimą valstybės mastu (E-bauda projektas) atlikti įstatyminės bazės
pakeitimai ir papildymai – 2014 m. gruodžio 18 d. priimti Lietuvos Respublikos administracinių
teisės pažeidimų kodekso, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo, Lietuvos
Respublikos administracinių teisės pažeidimų registro įstatymo ir Lietuvos Respublikos biudžeto
sandaros įstatymo pakeitimai ir papildymai. Įstatymų įsigaliojimo data atidėta iki 2015 m. liepos 1
d. Pagal Įstatymų nuostatas valstybės mastu centralizuojamas administracinių teisės pažeidimų
registravimas, informacijos apie šiuos pažeidimus tvarkymas, baudų, paskirtų už administracinius
teisės pažeidimus, administravimas, taip pat šie procesai perkeliami į elektroninę erdvę, o baudų
administravimo procesas perduodamas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos.
Parengtas ir 2014 m. gruodžio 10 d. patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas Nr. 1408 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių žinybinio registro
reorganizavimo ir Administracinių teisės pažeidimų registro nuostatų patvirtinimo“. Užbaigti
modifikuojamų Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registro ir Mokesčių apskaitos
informacinės sistemos analizės ir projektavimo etapai, pradėti programinės įrangos kūrimo ir
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testavimo etapai, vykdomas modifikuojamos Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo,
informavimo ir konsultavimo paslaugų sistemos analizės ir projektavimo etapas.
Vykdant 2014 m. vidaus reikalų ministro IV veiklos prioritetą “Didinti elektroninės
informacijos saugą (kibernetinį saugumą)“, buvo atliekami Valstybės informacinių išteklių atitikties
elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) reikalavimams stebėsenos sistemos
(ARSIS) kūrimo darbai. Sudarius viešojo pirkimo-pardavimo sutartį dėl ARSIS įdiegimo, buvo
įvykdyti ARSIS reikalavimų analizės ir prototipo tobulinimo etapo, valstybės informacinių sistemų
ir registrų informacijos saugumo priemonių (įrankių) analizės etapo darbai, kurie pateikti Saugumo
įrankių analizės ataskaitoje. Užbaigti ARSIS specifikavimo etapo darbai – parengtas ARSIS
techninis aprašymas (specifikacija) teisės aktų nustatyta tvarka suderintas su Informacinės
visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos, ARSIS projektavimo darbai – parengtas
sistemos detalaus projektavimo dokumentas, pradėti vykdyti konstravimo etapo darbai, sukurta
sistemos pirmoji iteracija. Sudaryta viešojo pirkimo-pardavimo sutartis dėl ARSIS techninės
įrangos tiekimo, vykdant sutartį įsigytos ARSIS tarnybinės stotys ir kita techninė įranga.
Informatikos ir ryšių departamentas organizavo vidaus reikalų viceministro vadovaujamos
Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) koordinavimo komisijos posėdį, parengė
ir pateikė institucijoms posėdžio protokolą, komisijos veiklos ataskaitą. Informatikos ir ryšių
departamento direktorius Gintaras Čiurlionis vadovavo vidaus reikalų ministro sudarytai Galimų
kibernetinio saugumo incidentų pasekmių valdymo darbo grupei, organizavo šios grupės veiklą
euro įvedimo Lietuvoje laikotarpiu.
Informatikos ir ryšių departamentas atnaujinęs Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų
registro Elektroninių paslaugų portalo funkcionalumą, elektroniniu būdu priima fizinių ir juridinių
asmenų, taip pat valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų prašymus dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų
ir nuteistųjų registro pažymos ar išrašo išdavimo. Paslaugos gavėjas gali peržiūrėti šių dokumentų
rengimo eigą, savo pateiktų ankstesnių prašymų duomenis, taip pat elektroniniu būdu gauti parengtą
šio registro pažymą ar išrašą, pasirašytą elektroniniu parašu. 2014 m. pasirašius Asmens duomenų
teikimo sutartis, prieigos prie Elektroninių paslaugų portalo buvo suteiktos 5 savivaldybėms (iš viso
paslauga naudojasi visos 60 savivaldybių) vaikų teisių apsaugos ir licencijavimo funkcijoms
vykdyti, Lošimų priežiūros tarnybai prie Finansų ministerijos, Nacionalinei mokėjimų agentūrai
prie Žemės ūkio ministerijos, Turto vertinimo priežiūros tarnybai, Ginklų fondui prie Vidaus reikalų
ministerijos ir Lietuvos bankui asmens nepriekaištingai reputacijai vertinti. Naudojantis
Elektroninių paslaugų portalo paslaugomis Lietuvos Respublikos konsulinės įstaigos rengia
konsulines pažymas. Taip pat sukurta programinė priemonė ir pasirašyta asmens duomenų teikimo
sutartis su Valstybės tarnybos departamentu, duomenys šiai institucijai teikiami asmenų
tinkamumui eiti valstybės tarnautojo pareigas tikrinti.
Išplėstas Vidaus reikalų skaitmeninės mobiliojo radijo ryšio sistemos funkcionalumas, juo
naudotis pradėjo naujos tarnybos (Lietuvos bankas, Krašto apsaugos ministerija). Vykdant euro
įvedimo darbus, Informatikos ir ryšių departamentas užtikrino Vidaus reikalų skaitmeninės
mobiliojo radijo ryšio sistemos paslaugų teikimą Lietuvos banko tarnyboms, sudarant galimybę
šioms sklandžiai bendradarbiauti su Policijos departamento pareigūnais užtikrinant saugų pinigų
gabenimą.
Atliktas I kategorijos Vidaus reikalų informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės
Šengeno informacinės sistemos ir Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos kurių valdytoja
yra Vidaus reikalų ministerija, o pagrindinis tvarkytojas – Informatikos ir ryšių departamentas,
rizikos vertinimas, informacinių technologijų saugos reikalavimų atitikties vertinimas ir veiklos
tęstinumo valdymo planų išbandymas, parengtos ataskaitos, rekomendacijos ir siūlymai dėl saugos
stiprinimo. Atliktas Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo pažeidžiamumų vertinimas, parengta
analizė ir rekomendacijos dėl kibernetinių grėsmių valdymo.
Įgyvendinus projektą „Vidaus reikalų ministerijos informacinių technologijų sauga“,
įsigytos ir Informatikos ir ryšių departamente įdiegtos techninės ir programinės informacijos
saugumo valdymo priemonės, skirtos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų
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pirmos kategorijos informacinių sistemų bei Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo informacijos
saugos užtikrinimui.
Įgyvendinant projektą „Vidaus reikalų informacinės sistemos (VRIS) infrastruktūros
optimizavimas“, Informatikos ir ryšių departamente buvo įdiegti technologiniai debesų
kompiuterijos sprendimai, leidžiantys automatizuoti techninės VRIS infrastruktūros valdymo
procesus.
Įgyvendinant projektą „Bendrojo pagalbos centro padalinių ir apskričių centrų įstaigų,
vykdančių pagalbos funkcijas, prijungimas prie Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo“, buvo
įsigyta ir įdiegta telefono ryšio įranga 5-iuose Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
padaliniuose, taip pat, įsigyti ir diegiami duomenų perdavimo įrenginių komponentai, kurie leis iki
10-ies kartų padidinti duomenų perdavimo greitaveiką Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo
centriniuose ryšių mazguose ir Vilniaus m. pagalbos funkcijas vykdančiose įstaigose.
VRM reguliavimo srities registrai – Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras,
Nusikalstamų veikų žinybinio registras – pritaikyti darbui su euru. Atliktas Vidaus reikalų
informacinės sistemos specialios programinės įrangos „VRIS naršyklė“ funkcionalumo pakeitimų,
susijusių su euru, suderinimas.
Vertinimo
kriterijaus kodas
R-01-12-01-02

Programos, tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų
pavadinimai ir mato vienetai
Vidaus reikalų ministro valdymo sričių įstaigoms
teikiamų saugių informacinių ir ryšių technologijų
paslaugų efektyvumo pokytis, koeficientas

Vertinimo kriterijų reikšmės
Metinis
Įvykdymo
Įvykdymas
planas
procentas
15,74

16,93

107,56

Rodiklis pasiektas ir viršytas.
1-ojo tikslo 1-asis uždavinys: Stiprinti elektroninės informacijos saugą (kibernetinį saugumą),
informacinių technologijų pagalba kurti ir plėtoti priemones viešajam saugumui užtikrinti
Teisėsaugos institucijoms elektroniniu būdu
P-01-12-01-01-03
97
97
100
pateiktų teistumo duomenų dalis, procentais
Informacinių technologijų pagalba ikiteisminio
tyrimo įstaigoms parengtų priemonių (analizių,
P-01-12-01-01-04
9,4
9,4
100
ataskaitų, duomenų rinkinių) skaičiaus didėjimas,
procentais
1-ojo tikslo 2-asis uždavinys: Užtikrinti vieningą Vidaus reikalų, Lietuvos nacionalinės
Šengeno ir Lietuvos nacionalinės vizų informacinių sistemų kūrimą, tvarkymą, plėtrą,
suderinamumą bei saugą
Užtikrintas Vidaus reikalų informacinės sistemos
Visiškai
Visiškai
P-01-12-01-02-01
100
centrinio duomenų banko prieinamumas
užtikrinta
užtikrinta
Viešosios paslaugos gavėjų, naudojančių teistumo
P-01-12-01-02-02
(neteistumo) pažymų elektroninio užsakymo
68
67,7
99,6
sistemą, dalis, procentais
Rodiklis nepasiektas.
Užtikrintas
Lietuvos
nacionalinės
Šengeno
Visiškai
Visiškai
P-01-12-01-02-03
100
informacinės sistemos prieinamumas
užtikrinta
užtikrinta
1-ojo tikslo 3-asis uždavinys: Užtikrinti Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo tvarkymą,
plėtrą ir saugą bei jo komponentų suderinamumą
Užtikrintas
incidentų
Vidaus
reikalų
Visiškai
Visiškai
P-01-12-01-03-01
telekomunikacinio tinklo kamieninėje dalyje
užtikrinta
užtikrinta
100
šalinimas per nustatytą terminą
Užtikrintas Vidaus reikalų skaitmeninės mobiliojo
Visiškai
Užtikrinta
P-01-12-01-03-02
97
radijo ryšio sistemos incidentų sprendžiamumas
užtikrinta

Vertinimo kriterijaus R-01-12-01-02 rodiklis viršytas. Nenumatytas besikreipiančių asmenų –
Informatikos ir ryšių departamento viešosios paslaugos gavėjų skaičius įtakojo rezultato vertinimo
kriterijaus rodiklio vertės viršijimą.
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Vertinimo kriterijaus P-01-12-01-02-02 rodiklis nepasiektas, nes išaugus besikreipiančių
viešosios paslaugos gavėjų skaičiui, pasinaudojusių teistumo (neteistumo) pažymų elektroninio
užsakymo sistema skaičius liko tas pats.
Vertinimo kriterijaus P-01-12-01-03-02 rodiklis nepasiektas, dėl užtrukusių remonto darbų
atsarginiame Vidaus reikalų skaitmeninės mobiliojo radijo ryšio sistemos valdiklyje.
III SKYRIUS
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS KOORDINUOJAMŲ TARPINSTITUCINIŲ
VEIKLOS PLANŲ, PROGRAMŲ IR VEIKSMŲ PLANŲ ĮGYVENDINIMAS
ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS
SAUGOS
PLĖTROS 2011-2019 METAIS PROGRAMA

(KIBERNETINIO

SAUGUMO)

Apibendrintą informaciją teikia VRM Elektroninės valdžios politikos skyrius
Informatikos ir ryšių departamentas, dalyvaudamas Elektroninės informacijos saugos
(kibernetinio saugumo) plėtros programos 2011–2019 m. įgyvendinime, kuria ir diegia Valstybės
informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo)
reikalavimams stebėsenos sistemą (ARSIS). 2014 m. Informatikos ir ryšių departamentas atliko
darbus, susijusius su šios programos 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 26, 46, 48 ir 50 vertinimo kriterijais.
IV SKYRIUS
INFORMACIJA VYRIAUSYBĖS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Vykdyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-2016 metų programos prioritetinė priemonė
„Centralizuoti ir standartizuoti administracinių teisės pažeidimų duomenų tvarkymą, baudų, skirtų
už administracinius teisės pažeidimus, administravimą ir išieškojimą, plėsti teikiamas
administracines paslaugas gyventojams, užtikrinti efektyvų ne ginčo tvarka skirtų administracinių
baudų surinkimą valstybės mastu“ bei 16-osios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 metų
veiklos II prioriteto Šalies ūkio finansinio tvarumo užtikrinimas ir nuoseklus biudžetų pajamų
didinimas prioritetinės krypties Valstybės finansų valdymo efektyvumo didinimas svarbiausią darbą
Sukurti priemones centralizuotai tvarkyti administracinių teisės pažeidimų duomenis, vykdyti
baudų, skirtų už administracinius teisės pažeidimus, mokėjimo kontrolę ir išieškojimą, užtikrinti
efektyvesnį ir greitesnį ne ginčo tvarka skirtų administracinių baudų surinkimą valstybės mastu (e.
bauda.
Pagrindiniai pasiekimai.
Siekiant centralizuoti ir standartizuoti administracinių teisės pažeidimų duomenų
tvarkymą, baudų, skirtų už administracinius teisės pažeidimus, administravimą ir išieškojimą, plėsti
teikiamas administracines paslaugas gyventojams, užtikrinti efektyvų ne ginčo tvarka skirtų
administracinių baudų surinkimą valstybės mastu (E-bauda projektas) atlikti įstatyminės bazės
pakeitimai ir papildymai – 2014 m. gruodžio 18 d. priimti Lietuvos Respublikos administracinių
teisės pažeidimų kodekso, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo, Lietuvos
Respublikos administracinių teisės pažeidimų registro įstatymo ir Lietuvos Respublikos biudžeto
sandaros įstatymo pakeitimai ir papildymai. Įstatymų įsigaliojimo data atidėta iki 2015 m. liepos 1
d. Pagal Įstatymų nuostatas valstybės mastu centralizuojamas administracinių teisės pažeidimų
registravimas, informacijos apie šiuos pažeidimus tvarkymas, baudų, paskirtų už administracinius
teisės pažeidimus, administravimas, taip pat šie procesai perkeliami į elektroninę erdvę, o baudų
administravimo procesas perduodamas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos.
Parengtas ir 2014 m. gruodžio 10 d. patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimas Nr. 1408 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių žinybinio registro
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reorganizavimo ir Administracinių teisės pažeidimų registro nuostatų patvirtinimo“. Užbaigti
modifikuojamų Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registro ir Mokesčių apskaitos
informacinės sistemos analizės ir projektavimo etapai, pradėti programinės įrangos kūrimo ir
testavimo etapai, vykdomas modifikuojamos Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo,
informavimo ir konsultavimo paslaugų sistemos analizės ir projektavimo etapas.
Probleminės sritys – tolesni darbai.
Siekiant užtikrinti įsteigto Administracinių teisės pažeidimų registro funkcionavimą, iki 2015 m.
liepos 1 d. būtina priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą „Dėl administracinio teisės
pažeidimo protokolo formos, jos pildymo taisyklių ir nutarimų administracinio teisės pažeidimo
byloje formų patvirtinimo“. Teisinėmis priemonėmis – patvirtinant vienodas administracinio teisės
pažeidimo protokolo bei nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje formas – siekiama
užtikrinti, kad administracinių teisės pažeidimo protokolus surašantys bei nutarimus administracinio
teisės pažeidimo byloje priimantys subjektai į Administracinių teisės pažeidimų registrą teiktų
vienodus duomenis. Taip bus suvienodintas bei standartizuotas administracinių teisės pažeidimų
nagrinėjimo procesas.
Iki 2015-07-01 parengti ir patvirtinti poįstatyminius teisės aktus, reglamentuojančius
Administracinio teisės pažeidimų registro saugumo politiką bei duomenų tvarkymą, ir užbaigti
Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registro, Mokesčių apskaitos informacinės
sistemos ir Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, informavimo ir konsultavimo paslaugų
sistemos modifikavimo darbus ir pradėti modifikuotų Mokesčių apskaitos informacinės sistemos,
Mokesčių mokėtojų elektroninio švietimo, informavimo ir konsultavimo paslaugų sistemos ir
sukurtų Administracinių teisės pažeidimų registro ir Eismo įvykių registro veiklą.
Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-2016 metų programos 145 prioritetinės
priemonės „Užtikrinti ypatingos svarbos IRT infrastruktūros apsaugą ir visuomenės saugumą
elektroninėje erdvėje“ dalis „parengti Lietuvos Respublikos elektroninės informacijos saugos
(kibernetinio saugumo) įstatymo koncepciją“ ir „sudaryti sąlygas vykdyti nuolatinę, išsamią ir
efektyvią valstybės informacinių sistemų ir registrų atitikties elektroninės informacijos saugos
(kibernetinio saugumo) reikalavimams stebėseną ir koordinuoti elektroninės informacijos saugą
(kibernetinį saugumą)“ bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 metų veiklos IV prioriteto
„Švietimo, mokslo, kultūros ir sveikatinimo politikos įgyvendinimas gerinant šių paslaugų kokybę
ir prieinamumą“ 4.3 krypties „Informacinės visuomenės plėtra“ svarbiausią darbą „Atlikti
Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo)
reikalavimams stebėsenos sistemos (ARSIS) konstravimo etapo darbus“, buvo vykdomi investicijų
projekto „Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos (kibernetinio
saugumo) reikalavimams stebėsenos sistemos įdiegimas“ projektavimo ir konstravimo etapų darbai;
parengtas Kibernetinio saugumo įstatymo projektas.
Įvykdyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-2016 metų programos prioritetinė
priemonė Naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijomis sukurtos patogios priemonės,
leidžiančias valstybės institucijoms disponuoti vidaus reikalų srities informaciniais ištekliais
(nusikalstamų veikų duomenys, duomenys apie įtariamuosius, kaltinamuosius, nuteistuosius ir
nukentėjusiuosius), sprendžiant ikiteisminio tyrimo kontrolės, vaikų teisių apsaugos, asmenų
tinkamumo eiti tam tikras pareigas ar užsiimti tam tikra veikla, taip pat regreso teisių į žalą
padariusius asmenis įgyvendinimo klausimus.
Pagrindiniai pasiekimai.
Informatikos ir ryšių departamentas, atnaujinęs Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų
registro Elektroninių paslaugų portalo funkcionalumą, elektroniniu būdu priima fizinių ir juridinių
asmenų, taip pat valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų prašymus dėl Įtariamųjų,
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kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymos ar išrašo išdavimo. Paslaugos gavėjas gali peržiūrėti šių
dokumentų rengimo eigą, savo pateiktų ankstesnių prašymų duomenis, taip pat elektroniniu būdu
gauti parengtą šio registro pažymą ar išrašą, pasirašytą elektroniniu parašu. 2014 m. pasirašius
Asmens duomenų teikimo sutartis, prieigos prie Elektroninių paslaugų portalo buvo suteiktos 5
savivaldybėms (iš viso paslauga naudojasi visos 60 savivaldybių) vaikų teisių apsaugos ir
licencijavimo funkcijoms vykdyti, Lošimų priežiūros tarnybai prie Finansų ministerijos,
Nacionalinei mokėjimų agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, Turto vertinimo priežiūros tarnybai,
Ginklų fondui prie Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos bankui asmens nepriekaištingai
reputacijai vertinti. Naudojantis Elektroninių paslaugų portalo paslaugomis Lietuvos Respublikos
konsulinės įstaigos rengia konsulines pažymas.
Taip pat sukurta programinė priemonė ir pasirašyta asmens duomenų teikimo sutartis su
Valstybės tarnybos departamentu, duomenys šiai institucijai teikiami asmenų tinkamumui eiti
valstybės tarnautojo pareigas tikrinti.

