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ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMO IR DUOMENŲ
TEIKIMO TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
KEISTA (skyriaus pavadinimas):
2017 07 12 įsakymu Nr. 5V-45 (nuo 2017 07 14)
(TAR, 2017, Nr. 2017-12092)
1. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklės
(toliau – Taisyklės) reglamentuoja Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro (toliau – Registras) objektų
registravimo, išregistravimo, Registro duomenų ir informacijos įrašymo, keitimo, klaidų taisymo, Registro
duomenų, informacijos, Registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų teikimo tvarką, Registro duomenų
teikėjų, Registro tvarkytojų ir jų darbuotojų, turinčių teisę tvarkyti Registro duomenis, informaciją, Registrui
pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas, atsakomybę.
2. Registro objektai yra šie įtariami, kaltinami ir nuteisti fiziniai ir juridiniai asmenys:
2.1. fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems surašytas pranešimas apie įtarimą;
2.2. fiziniai asmenys, kurie pripažinti įtariamaisiais, kai jie slapstosi ar jų buvimo vieta nežinoma;
2.3. fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie kaltinami privataus kaltinimo bylose;
2.4. fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių atžvilgiu ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu priimti
procesiniai sprendimai baudžiamajame procese;
2.5. fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių atžvilgiu vykdomi baudžiamajame procese priimti procesiniai
sprendimai.
3. Registro duomenų teikėjai yra ikiteisminio tyrimo įstaigos, Lietuvos Respublikos generalinė
prokuratūra ir teritorinės prokuratūros, teismai, antstoliai ir užsienio valstybių kompetentingos institucijos.
4.
KEISTA:
2017 07 12 įsakymu Nr. 5V-45 (nuo 2017 07 14)
(TAR, 2017, Nr. 2017-12092)
Pagrindinės Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės informacinių
išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro įstatyme,
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos probacijos
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įstatyme, Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (toliau – Baudžiamasis kodeksas), Lietuvos
Respublikos baudžiamojo proceso kodekse (toliau – Baudžiamojo proceso kodeksas), Lietuvos Respublikos
bausmių vykdymo kodekse, Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 435 „Dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų
registro nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ (toliau – Registro nuostatai), 2009 m. vasario 26
d. Europos Sąjungos Tarybos pamatiniame sprendime 2009/315/TVR dėl valstybių narių keitimosi
informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio (OL 2009 L 93, p. 23) (toliau – Pamatinis
sprendimas) ir 2009 m. balandžio 6 d. Europos Sąjungos Tarybos sprendime 2009/316/TVR dėl Europos
nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) sukūrimo pagal Pamatinio sprendimo 2009/315/TVR
11 straipsnį (OL 2009 L 93, p. 33) (toliau – ECRIS sprendimas).
II SKYRIUS
REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMO, IŠREGISTRAVIMO, REGISTRO DUOMENŲ IR INFORMACIJOS
ĮRAŠYMO IR KEITIMO TVARKA
KEISTA (skyriaus pavadinimas):
2017 07 12 įsakymu Nr. 5V-45 (nuo 2017 07 14)
(TAR, 2017, Nr. 2017-12092)
5. Registro objektus pagal kompetenciją registruoja, išregistruoja, Registro duomenis ir informaciją
Registre įrašo arba keičia, taip pat ištaiso klaidas Informatikos ir ryšių departamentas ir kiti Registro
tvarkytojai: Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, ikiteisminio tyrimo įstaigos, bausmių vykdymo
institucijos – laisvės atėmimo vietos ir probacijos tarnybos (toliau – kiti Registro tvarkytojai).
6. Informatikos ir ryšių departamentas registruoja šiuos Registro objektus:
6.1. fizinius ir juridinius asmenis, kuriems surašytas pranešimas apie įtarimą (kai ikiteisminį tyrimą
atlieka prokuroras);
6.2. fizinius asmenis, kurie pripažinti įtariamaisiais, kai jie slapstosi ar jų buvimo vieta nežinoma (kai
asmenį pripažįsta įtariamuoju prokuroras);
6.3. fizinius ir juridinius asmenis, kurie kaltinami privataus kaltinimo bylose;
6.4. fizinius ir juridinius asmenis, kurių atžvilgiu ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu
priimti procesiniai sprendimai dėl kardomųjų priemonių ir laikinų procesinių prievartos priemonių skyrimo,
pakeitimo, panaikinimo ir pratęsimo baudžiamajame procese;
6.5. fizinius ir juridinius asmenis, kurių atžvilgiu ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu
priimti procesiniai sprendimai dėl ikiteisminių tyrimų sujungimo, atskyrimo, nutraukimo ir atnaujinimo
baudžiamajame procese;
6.6. fizinius ir juridinius asmenis, kurių atžvilgiu teisminio nagrinėjimo metu priimti procesiniai
sprendimai dėl asmens pripažinimo kaltu, išteisinimo, bylos nutraukimo, amnestijos taikymo, priverčiamųjų
medicinos priemonių taikymo, paskirtų bausmių, baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio priemonių vykdymo ir
atlikimo;
6.7. fizinius asmenis, kurių atžvilgiu teisminio nagrinėjimo metu priimti procesiniai sprendimai dėl
teistumo laiko sutrumpinimo ir teistumo panaikinimo;
6.8. fizinius ir juridinius asmenis, kurių atžvilgiu vykdomi baudžiamajame procese priimti procesiniai
sprendimai ir kuriems paskirta su laisvės atėmimu nesusijusi bausmė.
7. Kiti Registro tvarkytojai registruoja šiuos Registro objektus:
7.1. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija – fizinius asmenis, kurių atžvilgiu vykdomi teismo
apkaltinamieji nuosprendžiai ir nutartys baudžiamajame procese ir kuriems suteikta Respublikos Prezidento
malonė;
7.2. ikiteisminio tyrimo įstaigos:
7.2.1. fizinius ir juridinius asmenis, kuriems surašytas pranešimas apie įtarimą;
7.2.2. fizinius asmenis, kurie pripažinti įtariamaisiais, kai jie slapstosi ar jų buvimo vieta nežinoma;
7.2.3. fizinius asmenis, kurių atžvilgiu vykdomi teismo apkaltinamieji nuosprendžiai ir nutartys
baudžiamajame procese, kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas ir kurie laikomi teritorinės
policijos įstaigos areštinėje;
7.2.4. fizinius asmenis, kurių atžvilgiu vykdomi teismo apkaltinamieji nuosprendžiai ir nutartys
baudžiamajame procese, kuriems paskirta su laisvės atėmimu susijusi bausmė ir kurie laikomi teritorinės
policijos įstaigos areštinėje;
7.3. bausmių vykdymo institucijos – laisvės atėmimo vietos:
7.3.1. fizinius asmenis, kurių atžvilgiu vykdomi teismo apkaltinamieji nuosprendžiai ir nutartys
baudžiamajame procese, kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas ir kurie laikomi laisvės atėmimo
vietoje;
7.3.2. fizinius asmenis, kurių atžvilgiu vykdomi teismo apkaltinamieji nuosprendžiai ir nutartys
baudžiamajame procese, kuriems paskirta su laisvės atėmimu susijusi bausmė ir kurie laikomi laisvės
atėmimo vietoje;
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7.3.3. fizinius asmenis, kurių atžvilgiu vykdomi teismo apkaltinamieji nuosprendžiai ir nutartys
baudžiamajame procese, kuriems taikomas amnestijos aktas ir kurie laikomi laisvės atėmimo vietoje;
7.4. bausmių vykdymo institucijos – probacijos tarnybos – fizinius asmenis, kurių atžvilgiu vykdomi
teismo apkaltinamieji nuosprendžiai ir nutartys baudžiamajame procese ir kuriems paskirta ir vykdoma
probacija.
8. Registro duomenų teikėjai Informatikos ir ryšių departamentui Registro nuostatų 43 punkte
nurodytus duomenis, informaciją, dokumentus ir (arba) dokumentų kopijas teikia:
8.1. pranešimą apie fizinį asmenį, įtariamą padariusį nusikalstamą veiką – kitą darbo dieną nuo
pranešimo apie įtarimą įteikimo dienos;
8.2. pranešimą apie juridinį asmenį, įtariamą padariusį nusikalstamą veiką – kitą darbo dieną nuo
pranešimo apie įtarimą įteikimo dienos;
8.3. pranešimą apie fizinį ar juridinį asmenį, kaltinamą privataus kaltinimo byloje – kitą darbo dieną
nuo nutarties dėl nukentėjusiojo skundo ar jo teisėto atstovo pareiškimo perdavimo nagrinėti teisiamajame
posėdyje priėmimo privataus kaltinimo byloje dienos;
8.4. pranešimą apie asmens savanorišką baudos ar jos dalies sumokėjimą baudžiamajame procese
– per 3 darbo dienas nuo duomenų, patvirtinančių baudos ar jos dalies sumokėjimo faktą, gavimo dienos;
8.5. pranešimą apie priverstinį baudos ar jos dalies išieškojimą baudžiamajame procese – per 3
darbo dienas nuo baudos ar jos dalies išieškojimo dienos;
8.6. nuosprendžių ir baudžiamųjų įsakymų kopijas – kitą darbo dieną nuo jų įsiteisėjimo dienos;
8.7. nuosprendžių, kuriais paskiriama kardomoji priemonė – suėmimas, kopijas – kitą darbo dieną
nuo jų priėmimo dienos;
8.8. kitų procesinių dokumentų kopijas – kitą darbo dieną nuo jų priėmimo dienos;
8.9. Europos Sąjungos valstybių narių pranešimus apie Lietuvos Respublikos piliečiams šių valstybių
teritorijoje priimtus, įsiteisėjusius ir į nacionalinius nuosprendžių registrus įtrauktus teismų apkaltinamuosius
nuosprendžius, taip pat vėlesnius nacionalinių nuosprendžių registruose esančios informacijos pakeitimus –
Pamatinio sprendimo nustatytais terminais;
8.10. trečiųjų šalių kompetentingų institucijų pranešimus ar nuosprendžių kopijas – ne rečiau kaip
kartą per metus.
9. Registro duomenų teikėjai dokumentus ir (arba) dokumentų kopijas Informatikos ir ryšių
departamentui teikia automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais arba elektroninių ryšių priemonėmis. Nesant
galimybių dokumentus ir (arba) dokumentų kopijas teikti minėtais būdais, jie išsiunčiami paštu. Europos
Sąjungos valstybių narių pranešimai nuo Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos ECRIS
veiklos pradžios teikiami elektroniniu būdu per šią sistemą.
10. Informatikos ir ryšių departamentas, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais gavęs iš Registro
duomenų teikėjų reikiamus duomenis, informaciją, dokumentus ir (arba) jų kopijas ir patikrinęs, ar jie teisingi,
tikslūs ir išsamūs, įrašo juos į Registro duomenų bazę per 3 darbo dienas nuo reikiamų duomenų,
informacijos, dokumentų ir (arba) jų kopijų gavimo.
11. Jeigu pateikti duomenys, informacija ar pateiktuose dokumentuose ir (arba) jų kopijose nurodyti
duomenys ir informacija neteisingi, netikslūs ar neišsamūs arba nepateikti ankstesni duomenys, informacija,
dokumentai ir (arba) jų kopijos su duomenimis ir informacija, kuriuos papildo gautieji, per 5 darbo dienas nuo
jų gavimo Informatikos ir ryšių departamentas raštu kreipiasi į Registro duomenų teikėją su prašymu pateikti
ištaisytus, atnaujintus, papildytus ar trūkstamus duomenis, informaciją, dokumentus ir (arba) jų kopijas,
nustatydamas jam terminą nurodytiems trūkumams pašalinti. Ištaisytus, atnaujintus ar papildytus duomenis ir
informaciją į Registro duomenų bazę Informatikos ir ryšių departamentas įrašo per 3 darbo dienas nuo
reikiamų duomenų, informacijos, dokumentų ir (arba) jų kopijų gavimo.
12. Europos Sąjungos valstybių narių centrinių institucijų pateikti duomenys į Registro duomenų
bazę įrašomi per 3 darbo dienas nuo jų gavimo Informatikos ir ryšių departamente, jeigu jie teisingi, tikslūs ir
išsamūs. Minėti duomenys į Registro duomenų bazę įrašomi neatsižvelgiant į tai, ar nusikalstama veika, už
kurios padarymą Lietuvos Respublikos pilietis pripažintas kaltu užsienio valstybėje, pagal Baudžiamąjį
kodeksą laikoma nusikaltimu ar baudžiamuoju nusižengimu.
13. Europos Sąjungos valstybių narių centrinių institucijų ir trečiųjų šalių kompetentingų institucijų
pateikti pranešimai ar nuosprendžių kopijos nuskenuojami ir į Registro duomenų bazę įkeliami per 5 darbo
dienas nuo dokumentų gavimo Informatikos ir ryšių departamente, jeigu pateiktuose dokumentuose nurodyti
duomenys teisingi, tikslūs ir išsamūs. Minėti dokumentai nuskenuojami ir į Registro duomenų bazę įkeliami
neatsižvelgiant į tai, ar nusikalstama veika, už kurios padarymą Lietuvos Respublikos pilietis pripažintas kaltu
užsienio valstybėje, pagal Baudžiamąjį kodeksą laikoma nusikaltimu ar baudžiamuoju nusižengimu.
14. Kiti Registro tvarkytojai pagal kompetenciją tvarkomus Registro duomenis ir informaciją įrašo į
Registro duomenų bazę tiesioginės prijungties prie Registro būdu:
14.1. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija – Registro nuostatų 15.2–15.9, 15.11, 41.12
punktuose nurodytus duomenis apie Lietuvos Respublikos Prezidento dekretą dėl malonės suteikimo – kitą
darbo dieną nuo priimto dekreto įsigaliojimo dienos;
14.2. ikiteisminio tyrimo įstaigos:
14.2.1. Registro nuostatų 15.2–15.9, 15.11, 16.2–16.6, 20.1.1–20.1.4, 20.1.9–20.1.13 punktuose
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nurodytus duomenis apie fizinį ar juridinį asmenį, įtariamą padarius nusikalstamą veiką – kitą darbo dieną
nuo pranešimo apie įtarimą įteikimo dienos;
14.2.2. Registro nuostatų 15.2–15.9, 15.11, 24.1.10–24.1.13, 41.1–41.3 punktuose nurodytus
duomenis apie fizinį asmenį, kuriam paskirta kardomoji priemonė – suėmimas arba laisvės atėmimo ar
arešto bausmė – per 3 darbo dienas nuo asmens atvykimo į teritorinės policijos įstaigos areštinę ir išvykimo
iš jos dienos;
14.3. laisvės atėmimo vietos:
14.3.1. Registro nuostatų 15.2–15.9, 15.11, 24.1.10–24.1.13, 41.1–41.3 punktuose nurodytus
duomenis apie fizinį asmenį, kuriam paskirta kardomoji priemonė – suėmimas arba laisvės atėmimo ar
arešto bausmė – per 3 darbo dienas nuo asmens atvykimo į įstaigą ir išvykimo iš jos dienos;
14.3.2. Registro nuostatų 15.2–15.9, 15.11, 41.11 punktuose nurodytus duomenis apie amnestijos
akto taikymą – per 3 darbo dienas nuo sprendimo taikyti amnestijos aktą priėmimo dienos;
14.3.3. Registro nuostatų 15.2–15.9, 41.13 punktuose nurodytus duomenis apie Lietuvos
Respublikos Prezidento dekreto dėl malonės suteikimo įvykdymą – kitą darbo dieną nuo dekreto įvykdymo
dienos;
14.4. probacijos tarnybos – Registro nuostatų 15.2–15.9, 15.11, 41.8–41.10 punktuose nurodytus
duomenis apie bausmių, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemonių ir probacijos vykdymą – per 3 darbo
dienas nuo vykdymo pradžios ir vykdymo nutraukimo dienos.
15. Registro tvarkytojų registruojami Registro objektai laikomi įregistruotais, kai jie priima sprendimą
įregistruoti Registro objektą, įrašo duomenis į Registro duomenų bazę ir suteikia Registro objekto
identifikavimo kodą.
16. Informatikos ir ryšių departamentas Registro duomenis, informaciją, Registrui pateiktus
dokumentus ir (arba) jų kopijas iš Registro duomenų bazės į duomenų bazės archyvą ir iš Registro duomenų
bazės archyvo į duomenų bazę perkelia Registro nuostatų 56–58 punktuose nustatyta tvarka.
17. Prieš perkeliant Registro objekto duomenis, informaciją, Registrui pateiktus dokumentus ir (arba)
jų kopijas į Registro duomenų bazės archyvą, Registro objektas išregistruojamas. Perkėlus duomenis,
informaciją, dokumentus ir (arba) jų kopijas iš Registro duomenų bazės archyvo į duomenų bazę, Registro
objektas iš naujo neįregistruojamas.
18. Registro duomenys, informacija, Registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos Registro
duomenų bazės archyve saugomi 75 metus nuo duomenų perkėlimo į duomenų bazės archyvą dienos ir
teikiami duomenų gavėjams, turintiems įstatymų nustatytą teisę juos gauti savo tiesioginėms funkcijoms
atlikti. Pasibaigus Registro duomenų, informacijos, dokumentų ir jų kopijų saugojimo terminui, jie
sunaikinami.
19. Nesant techninių galimybių kitiems Registro tvarkytojams pagal kompetenciją tvarkomus
Registro duomenis ir informaciją įrašyti į Registro duomenų bazę tiesioginės prijungties būdu, jie šiuos
duomenis ir informaciją teikia Informatikos ir ryšių departamentui elektroninių ryšių priemonėmis arba paštu
Taisyklių 14 punkte nurodytais terminais, pateikdami:
19.1. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija – Lietuvos Respublikos Prezidento dekreto dėl
malonės suteikimo kopiją;
19.2. ikiteisminio tyrimo įstaigos:
19.2.1. pranešimą apie fizinį asmenį, įtariamą padariusį nusikalstamą veiką baudžiamojoje byloje,
kurio forma nustatyta Taisyklių 23 priede;
19.2.2. pranešimą apie juridinį asmenį, įtariamą padariusį nusikalstamą veiką baudžiamojoje byloje,
kurio forma nustatyta Taisyklių 24 priede;
19.2.3. pranešimą apie suimtąjį / nuteistąjį, kurio forma nustatyta Taisyklių 30 priede;
19.3. laisvės atėmimo vietos:
19.3.1. pranešimą apie suimtąjį / nuteistąjį, kurio forma nustatyta Taisyklių 30 priede;
19.3.2. pranešimą apie Lietuvos Respublikos Prezidento dekreto dėl malonės suteikimo įvykdymą,
kurio forma nustatyta Taisyklių 31 priede;
19.3.3. pranešimą apie amnestijos akto taikymą, kurio forma nustatyta Taisyklių 32 priede;
19.4. probacijos tarnybos – pranešimą apie bausmių, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemonių
ir probacijos vykdymą, kurio forma nustatyta Taisyklių 29 priede.
III SKYRIUS
KLAIDOS IŠTAISYMO PROCEDŪRA
KEISTA (skyriaus pavadinimas):
2017 07 12 įsakymu Nr. 5V-45 (nuo 2017 07 14)
(TAR, 2017, Nr. 2017-12092)
20. Nustačius, kad į Registro duomenų bazę įrašyti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys dėl
Registro tvarkytojo kaltės, jis privalo per 3 darbo dienas netikslumus ištaisyti ir neatlygintinai informuoti apie
tai visus duomenų gavėjus, kuriems perduoti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys.
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21. Registro duomenų teikėjas, nustatęs, kad Registre tvarkomi jo pateikti duomenys ir informacija
neteisingi, netikslūs ar neišsamūs, turi teisę reikalauti, kad Informatikos ir ryšių departamentas ištaisytų
neteisingus, netikslius Registro duomenis ir informaciją ar papildytų neišsamius duomenis ir informaciją.
Informatikos ir ryšių departamentas privalo per 3 darbo dienas nuo reikalavimo ir jame nurodytus faktus
patvirtinančių dokumentų gavimo įvykdyti reikalavimą ir informuoti apie tai Registro duomenų gavėjus,
kuriems perduoti neteisingi, netikslūs ar neišsamūs duomenys ir informacija.
22. Registro duomenų teikėjas, savo iniciatyva ištaisęs Informatikos ir ryšių departamentui pateiktų
dokumentų duomenis, kurie tvarkomi Registre, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo dokumento ištaisymo
pateikia juos Informatikos ir ryšių departamentui.
23. Informatikos ir ryšių departamentas, nustatęs gautų iš susijusio registro ar informacinės sistemos
duomenų netikslumų, neteisingus, netikslius, neišsamius duomenis ir aplinkybių paaiškinimus nedelsdamas
perduoda šio registro ar informacinės sistemos tvarkytojui.
24. Informatikos ir ryšių departamentas, gavęs iš susijusio registro ar informacinės sistemos
informaciją apie perduotų Registro duomenų ar informacijos netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, privalo
per 3 darbo dienas patikrinti pateiktą informaciją ir, jai pasitvirtinus, ištaisyti netikslumus. Jeigu dėl netikslumų
ištaisymo Informatikos ir ryšių departamentas turi kreiptis į Registro duomenų teikėją, netikslumai ištaisomi
per 3 darbo dienas nuo Registro duomenų teikėjo pateiktų reikiamų duomenų gavimo. Informatikos ir ryšių
departamentas, ištaisęs Registro duomenų ar informacijos netikslumus, nedelsdamas apie tai informuoja
susijusio registro ar informacinės sistemos tvarkytoją ir Registro duomenų gavėjus, kuriems perduoti
neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys ar informacija.
25. Registro duomenų gavėjas, pastebėjęs netikslumų jam perduotuose Registro duomenyse ar
informacijoje, apie tai nedelsdamas informuoja Informatikos ir ryšių departamentą, kuris privalo per 3 darbo
dienas nuo informacijos apie Registro duomenų netikslumus gavimo patikrinti pateiktą informaciją ir, jai
pasitvirtinus, ištaisyti netikslumus ir raštu apie tai pranešti Registro duomenų gavėjui, o informacijai
nepasitvirtinus – raštu pranešti Registro duomenų gavėjui apie atsisakymą ištaisyti netikslumus. Jeigu dėl
netikslumų ištaisymo Informatikos ir ryšių departamentas turi kreiptis į Registro duomenų teikėją, šis
terminas pratęsiamas.
26. Duomenų subjektas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo
nustatyta tvarka turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, tvarkomais Registre. Susipažinęs su
savo asmens duomenimis, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Registro valdytojas ištaisytų
neteisingus, netikslius, papildytų neišsamius, sunaikintų neteisėtai surinktus duomenis. Informatikos ir ryšių
departamentas per 5 darbo dienas nuo reikalavimo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų
gavimo ištaiso nurodytus netikslumus arba motyvuotai atsisako įvykdyti reikalavimą ir raštu informuoja apie
tai duomenų subjektą.
IV SKYRIUS
REGISTRO DUOMENŲ, INFORMACIJOS, REGISTRUI PATEIKTŲ DOKUMENTŲ IR (ARBA) JŲ KOPIJŲ
TEIKIMO TVARKA
KEISTA (skyriaus pavadinimas):
2017 07 12 įsakymu Nr. 5V-45 (nuo 2017 07 14)
(TAR, 2017, Nr. 2017-12092)
27. Registro duomenų bazėje ar duomenų bazės archyve tvarkomi Registro duomenys, informacija,
Registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos teikiami tik įstatymų nustatytais atvejais. Duomenys ir
informacija apie mirusį asmenį teikiami tik tais atvejais, kai reikia reabilituoti mirusįjį arba atkurti jo buvusias
civilines teises.
28. Finansų įstaigoms ir draudimo įmonėms (turinčioms draudimo veiklos licencijas), Registro
duomenys apie asmeniui paskirtos arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą teikiami tik
tais atvejais, kai būtina nustatyti asmens, kuris pagal sudarytą sutartį nevykdo finansinių įsipareigojimų
įstaigai, ir asmens, kuris regreso tvarka privalo įvykdyti prievolę, buvimo vietą.
29. Registro duomenis, informaciją, Registrui pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Registro nuostatais, teikia Informatikos ir ryšių
departamentas Registro nuostatų VI skyriuje nustatytais būdais ir formomis.
30. Vienkartinio duomenų teikimo atveju Registro duomenys, informacija, Registrui pateikti
dokumentai ir (arba) jų kopijos teikiami pagal Registro duomenų gavėjo prašymą ar paklausimą, kurių formos
nustatytos Taisyklių prieduose. Prašyme ar paklausime turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo
tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.
31. Daugkartinio duomenų teikimo atveju Registro duomenys, informacija, Registrui pateikti
dokumentai ir (arba) jų kopijos teikiami pagal Informatikos ir ryšių departamento ir Registro duomenų gavėjo
sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį, kurioje turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas,
teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis.
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32. Fiziniams asmenims teikiamos pažymos, patvirtinančios juridinius faktus, ir išrašai, parengti
pagal Registro duomenis ir informaciją (toliau – Registro pažyma ir Registro išrašas). Registro pažymos ir
Registro išrašai teikiami pateikus prašymą, kurio forma nustatyta Taisyklių 1 priede.
33.
KEISTA:
2017 07 12 įsakymu Nr. 5V-45 (nuo 2017 07 14)
(TAR, 2017, Nr. 2017-12092)
Juridiniams asmenims Registro pažymos ir Registro išrašai teikiami pateikus prašymą, kurio forma
nustatyta Taisyklių 2 priede, juridiniams asmenims, dalyvaujantiems viešųjų pirkimų procedūroje, Registro
pažymos apie juridinį asmenį, juridinio asmens vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą asmenį,
turintį (turinčius) teisę atstovauti juridinį asmenį ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį,
ir buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti juridinio
asmens apskaitos dokumentus – pateikus prašymą, kurio forma nustatyta Taisyklių 3 priede, juridiniams
asmenims, dalyvaujantiems viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, procedūroje, Registro
pažymos apie juridinį asmenį, juridinio asmens vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį
(turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį
(asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens apskaitos dokumentus – pateikus
prašymą, kurio forma nustatyta Taisyklių 3a priede.
34. Pareiškėjo (fizinio asmens) prašymas ir kiti būtini dokumentai Informatikos ir ryšių departamentui
pateikiami pareiškėjui ar jo atstovui tiesiogiai atvykus į įstaigą, elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų
portalą arba siunčiami paštu ar per pasiuntinį. Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis užsienyje, prašymą ir
kitus būtinus dokumentus Informatikos ir ryšių departamentui gali pateikti ir per Lietuvos Respublikos
diplomatinę atstovybę.
35. Pareiškėjo (juridinio asmens) prašymas ir kiti būtini dokumentai Informatikos ir ryšių
departamentui pateikiami juridinio asmens vadovui ar jo įgaliotam asmeniui tiesiogiai atvykus į įstaigą,
elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų portalą ar elektroninių ryšių priemonėmis arba siunčiami paštu ar
per pasiuntinį.
36. Fizinio ir juridinio asmens, dalyvaujančio viešųjų pirkimų procedūroje, prašymas Informatikos ir
ryšių departamentui gali būti pateikiamas valstybės įmonėje Registrų centre (toliau – Registrų centras) ar jo
filiale.
37. Valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms Registro duomenys teikiami pateikus
paklausimą, kurio forma nustatyta Taisyklių 5 priede. Paklausimas Informatikos ir ryšių departamentui
pateikiamas paštu, elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų portalą arba elektroninių ryšių priemonėmis.
38. Finansų įstaigoms ir draudimo įmonėms (turinčioms draudimo veiklos licencijas), Registro
duomenys apie asmeniui paskirtos arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą teikiami
pateikus prašymą, kurio forma nustatyta Taisyklių 4 priede. Prašymas ir kiti būtini dokumentai Informatikos ir
ryšių departamentui pateikiami paštu, elektroninių ryšių priemonėmis arba telekomunikacijų galiniais
įrenginiais.
39. Pareiškėjas (fizinis asmuo), norėdamas gauti Registro pažymą ar Registro išrašą apie save,
Informatikos ir ryšių departamentui pateikia:
39.1. pareiškėjui kreipiantis tiesiogiai:
39.1.1. užpildytą nustatytos formos prašymą;
39.1.2. galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą
laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
39.1.3. atlyginimo už Registro pažymos ar Registro išrašo išdavimą sumokėjimą patvirtinantį
dokumentą, jeigu prašymas dėl Registro pažymos ar Registro išrašo išdavimo teikiamas skubos tvarka;
39.2. pareiškėjui kreipiantis paštu ar per pasiuntinį:
39.2.1. užpildytą nustatytos formos prašymą;
39.2.2. galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės,
leidimo laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje) kopiją, patvirtintą notarine ar kita teisės aktų
nustatyta tvarka;
39.2.3. atlyginimo už Registro pažymos ar Registro išrašo išdavimą sumokėjimą patvirtinantį
dokumentą, jeigu prašymas dėl Registro pažymos ar Registro išrašo išdavimo teikiamas skubos tvarka;
39.3. pareiškėjo atstovui kreipiantis tiesiogiai:
39.3.1. užpildytą nustatytos formos prašymą;
39.3.2. pareiškėjo atstovo galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens
tapatybės kortelę, leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
39.3.3. atstovavimą liudijantį dokumentą: notarine ar kita teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą
įgaliojimą, teisinių paslaugų sutartį ar sutarties išrašą, sprendimą dėl valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos suteikimo;
39.3.4. atlyginimo už Registro pažymos ar Registro išrašo išdavimą sumokėjimą patvirtinantį
dokumentą, jeigu prašymas dėl Registro pažymos ar Registro išrašo išdavimo teikiamas skubos tvarka;
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39.4. pareiškėjo atstovui kreipiantis paštu ar per pasiuntinį:
39.4.1. užpildytą nustatytos formos prašymą;
39.4.2. pareiškėjo atstovo galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens
tapatybės kortelės, leidimo laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje) kopiją, patvirtintą notarine ar kita
teisės aktų nustatyta tvarka;
39.4.3. atstovavimą liudijančio dokumento – notarine ar kita teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto
įgaliojimo, teisinių paslaugų sutarties ar sutarties išrašo, arba sprendimo dėl valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos suteikimo – kopiją;
39.4.4. atlyginimo už Registro pažymos ar Registro išrašo išdavimą sumokėjimą patvirtinantį
dokumentą, jeigu prašymas dėl Registro pažymos ar Registro išrašo išdavimo teikiamas skubos tvarka.
40.
KEISTA:
2017 07 12 įsakymu Nr. 5V-45 (nuo 2017 07 14)
(TAR, 2017, Nr. 2017-12092)
Pareiškėjas (juridinis asmuo), norėdamas gauti Registro pažymą ar Registro išrašą apie save, o
siekdamas dalyvauti viešųjų pirkimų procedūroje – ir apie juridinio asmens vadovą, kitą valdymo ar priežiūros
organo narį ar kitą asmenį, turintį (turinčius) teisę atstovauti juridinį asmenį ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti
sprendimą, sudaryti sandorį, ir buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę
surašyti ir pasirašyti juridinio asmens apskaitos dokumentus, ar siekdamas dalyvauti viešųjų pirkimų,
atliekamų gynybos ir saugumo srityje, procedūroje – ir apie juridinio asmens vadovą ar ūkinės bendrijos
tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens apskaitos
dokumentus, pateikia:
40.1. užpildytą nustatytos formos prašymą;
40.2. atlyginimo už Registro pažymos ar Registro išrašo išdavimą sumokėjimą patvirtinantį
dokumentą, jeigu prašymas dėl Registro pažymos ar Registro išrašo išdavimo teikiamas skubos tvarka.
41. Finansų įstaigos ir draudimo įmonės (turinčios draudimo veiklos licencijas), norėdamos gauti
Registro pažymą apie asmeniui paskirtos arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą,
pateikia:
41.1. užpildytą nustatytos formos prašymą;
41.2. atlyginimo už Registro pažymos išdavimą sumokėjimą patvirtinantį dokumentą, jeigu prašymas
dėl Registro pažymos išdavimo teikiamas skubos tvarka;
41.3. finansinių įsipareigojimų sutarties arba dokumento, patvirtinančio prievolės įvykdymą regreso
tvarka, kopiją.
42. Pareiškėjui (fiziniam ir juridiniam asmeniui), kreipiantis elektroniniu būdu per elektroninių
paslaugų portalą, suteikiama galimybė užpildyti elektroninę prašymo formą. Užpildžius elektroninę prašymo
formą, patvirtinamas elektroninio prašymo užregistravimas ir pasiūloma atlikti mokėjimą elektroniniu būdu
per Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemos priemonių sistemą
arba suformuojamas mokėjimo pavedimas. Pareiškėjui sudaroma galimybė tikrinti Registro pažymos ar
Registro išrašo rengimo eigą (prašymo užregistravimo, Registro pažymos ar Registro išrašo parengimo,
įteikimo arba išsiuntimo datą ir laiką), parengtą Registro pažymą ar Registro išrašą, pasirašytą elektroniniu
parašu, gauti elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų portalą.
43. Juridinio asmens vadovas, pasirinkęs elektroninį prašymo pateikimo būdą per elektroninių
paslaugų portalą, elektroninių paslaugų portale gali įgalioti (arba atšaukti įgaliojimą) kitą asmenį pateikti
prašymą Informatikos ir ryšių departamentui išduoti Registro pažymą ar Registro išrašą ir juos atsiimti.
44.
KEISTA:
2017 07 12 įsakymu Nr. 5V-45 (nuo 2017 07 14)
(TAR, 2017, Nr. 2017-12092)
Pateikus prašymą dėl Registro pažymos apie juridinį asmenį, dalyvaujantį viešųjų pirkimų ar viešųjų
pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, procedūrose, elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų
portalą, juridinio asmens vadovo, ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio
asmens vardu sudaryti sandorį, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių)
teisę atstovauti juridinį asmenį ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, buhalterio
(buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens
apskaitos dokumentus, sutikimai teikti Registre tvarkomus jų duomenis įgaliotiems asmenims pateikiami ir
atšaukiami elektroniniu būdu elektroninių paslaugų portale.
45. Valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teisė pateikti paklausimą elektroniniu būdu per
elektroninių paslaugų portalą suteikiama daugkartinio duomenų teikimo atveju – sudarius su Informatikos ir
ryšių departamentu asmens duomenų teikimo sutartis ir atsakingus už paklausimų teikimą institucijos ar
įstaigos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, užregistravus Vidaus reikalų
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informacinės sistemos centrinio duomenų banko (toliau – VRIS CDB) naudotojais.
46. Jeigu fizinio ar juridinio asmens, dalyvaujančio viešųjų pirkimų procedūroje, prašymas
pateikiamas valstybės įmonei Registrų centrui, Informatikos ir ryšių departamentas automatiniu būdu
elektroninių ryšių tinklais perduoda pažymų, kurių formų pavyzdžiai nustatyti šių Taisyklių prieduose,
duomenis valstybės įmonei Registrų centrui. Valstybės įmonė Registrų centras šiais duomenimis naudojasi
rengdamas pažymą, patvirtinančią jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų
pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (fizinį ar juridinį asmenį).
47. Pareiškėjui (fiziniam asmeniui) ar jo atstovui pateikus prašymą išduodami Registro pažyma ir
Registro išrašas, kurių formų pavyzdžiai nustatyti Taisyklių 6, 7, 8 ir 15 prieduose, tiesiogiai atvykus į
Informatikos ir ryšių departamentą, išsiunčiami registruotu paštu prašyme nurodytu adresu arba pateikiami
elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų portalą. Registro pažymą ar Registro išrašą atsiimant tiesiogiai
atvykus į Informatikos ir ryšių departamentą, pareiškėjas ar jo atstovas pateikia galiojantį asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos
Respublikoje). Pareiškėjo atstovas papildomai pateikia atstovavimą liudijantį dokumentą (notarine ar kita
teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, teisinių paslaugų sutartį ar sutarties išrašą, sprendimą dėl
valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo).
48. Jeigu Registro pažymą prašo pateikti Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, Informatikos ir
ryšių departamentas kreipiasi į asmens pilietybės valstybės centrinę instituciją su prašymu pateikti teistumo
informaciją toje valstybėje, kuri įrašoma į Registro pažymą.
49.
KEISTA:
2017 07 12 įsakymu Nr. 5V-45 (nuo 2017 07 14)
(TAR, 2017, Nr. 2017-12092)
Pareiškėjui (juridiniam asmeniui) ar juridinio asmens vadovo įgaliotam asmeniui pateikus prašymą
išduodami Registro pažyma ir Registro išrašas, kurių formų pavyzdžiai nustatyti Taisyklių 9–13a ir 16
prieduose, tiesiogiai atvykus į Informatikos ir ryšių departamentą, išsiunčiami registruotu paštu prašyme
nurodytu adresu arba pateikiami elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų portalą. Registro pažymą ar
Registro išrašą atsiimant tiesiogiai atvykus į Informatikos ir ryšių departamentą, pateikiamas galiojantis
asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai ar nuolat
gyventi Lietuvos Respublikoje). Juridinio asmens vadovo įgaliotas asmuo papildomai pateikia atstovavimą
liudijantį dokumentą (juridinio asmens vadovo įgaliojimą, teisinių paslaugų sutartį ar sutarties išrašą).
50. Valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pagal paklausimą pateikiamas Registro
išrašas, kurio formos pavyzdžiai nustatyti Taisyklių 17, 18, 20 ir 21 prieduose. Registro išrašas išsiunčiamas
paštu arba pateikiamas elektroniniu būdu per elektroninių paslaugų portalą.
51. Finansų įstaigoms ir draudimo įmonėms (turinčioms draudimo veiklos licencijas) pateikus
prašymą išduodama Registro pažyma, kurios formos pavyzdys nustatytas Taisyklių 14 priede. Registro
pažyma išsiunčiama registruotu paštu.
52. Registro pažymose ir Registro išrašuose fizinio asmens, apie kurį pateikiami Registro duomenys
ar informacija, duomenys (vardas, pavardė, gimimo data) nurodomi pagal pateiktą galiojantį asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą.
53. Registruotiems VRIS CDB naudotojams gali būti suteikta teisė vykdyti paiešką Registro
duomenų bazėje. Duomenų paiešką (užklausą) Registro duomenų bazėje VRIS CDB naudotojai atlieka
turėdami teisėtą pagrindą, kai atliekant tarnybines funkcijas būtina gauti duomenis apie įtariamuosius,
kaltinamuosius ir nuteistuosius.
54. VRIS CDB naudotojai, kuriems suteikta teisė vykdyti paiešką Registro duomenų bazėje, turi
galimybę išspausdinti Registro išrašą, kurio formų pavyzdžiai nustatyti Taisyklių 19 ir 22 prieduose, taip pat
išspausdinti Registro duomenų teikėjų pateiktų dokumentų, pagal kuriuos tvarkomi Registro duomenys,
skenuotas kopijas, jei jos yra saugomos Registre. Registro išrašą tokiu atveju pasirašo jį išspausdinęs
valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, ir įstaigos vadovo įgaliotas (įgalioti)
asmuo (asmenys).
55. Gavęs prašymą ar paklausimą dėl Registro duomenų, Informatikos ir ryšių departamentas
patikrina, ar yra teisinis pagrindas pateikti prašomus Registro duomenis. Jeigu nustatoma, kad nėra teisinio
pagrindo pateikti prašomus Registro duomenis arba prašyme ar paklausime nurodyti netikslūs duomenys,
per 5 darbo dienas nuo prašymo ar paklausimo gavimo Informatikos ir ryšių departamente Registro
duomenų gavėjui pateikiamas motyvuotas atsakymas dėl Registro duomenų neteikimo ar atsakymas dėl
prašymo ar paklausimo duomenų patikslinimo.
56. Pareiškėjui (fiziniam asmeniui) išduodamoje Registro pažymoje nurodomi Registro duomenys,
atsižvelgiant į teisės aktą, kuriuo vadovaudamasis pareiškėjas kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamentą.
Jeigu Registro pažymą pareiškėjas prašo išduoti norėdamas ją pateikti Lietuvos Respublikos ar užsienio
valstybių juridiniams asmenims, Registro duomenys Registro pažymoje nurodomi vadovaujantis
Baudžiamuoju kodeksu, o duomenys apie pradėtą ikiteisminį tyrimą nurodomi tais atvejais, jei pareiškėjui
Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka yra paskirta kardomoji priemonė.
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57.
KEISTA:
2017 07 12 įsakymu Nr. 5V-45 (nuo 2017 07 14)
(TAR, 2017, Nr. 2017-12092)
Pareiškėjams (fiziniams ir juridiniams asmenims), taip pat finansų įstaigoms ir draudimo įmonėms
(turinčioms draudimo veiklos licencijas) Registro pažymos ir Registro išrašai išduodami skubos tvarka per 1
darbo dieną arba per 10 darbo dienų nuo Taisyklių 39, 40 ir 41 punktuose nurodytų dokumentų gavimo
Informatikos ir ryšių departamente, jeigu nebūtina tikslinti Registre tvarkomų duomenų ir sumokėtas
Atlyginimo už Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų ir registro informacijos teikimą dydžių
sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl
Atlyginimo už Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų ir registro informacijos teikimą dydžių
sąrašo patvirtinimo“, nustatytas atlyginimo dydis. Apie tai, kad Registre tvarkomi duomenys yra tikslinami,
pareiškėjas informuojamas raštu per 5 darbo dienas nuo prašymo ar paklausimo gavimo Informatikos ir ryšių
departamente. Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams pagal Registro duomenis parengtos pažymos
išduodamos per 20 darbo dienų nuo Taisyklių 39 punkte nurodytų dokumentų gavimo Informatikos ir ryšių
departamente.
V SKYRIUS
REGISTRO DUOMENŲ, INFORMACIJOS, REGISTRUI PATEIKTŲ DOKUMENTŲ IR (ARBA) JŲ KOPIJŲ
TEIKIMAS Į KITAS VALSTYBES
KEISTA (skyriaus pavadinimas):
2017 07 12 įsakymu Nr. 5V-45 (nuo 2017 07 14)
(TAR, 2017, Nr. 2017-12092)
58. Registro duomenys, informacija, Registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos Europos
Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių fiziniams, juridiniams asmenims,
juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami tokia pat tvarka kaip
Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.
59. Europos Sąjungos valstybių narių centrinėms institucijoms ir Europos Sąjungos valstybių narių
piliečiams Registro duomenys, Registro informacija, Registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos teikiami
vadovaujantis Pamatiniu sprendimu ir ECRIS sprendimu.
60. Europos Sąjungos valstybių narių centrinės institucijos prašymus Informatikos ir ryšių
departamentui dėl Registro duomenų apie fizinį asmenį ir atsakymus į Informatikos ir ryšių departamento
prašymus dėl teistumo duomenų pateikia naudojant Pamatinio sprendimo prieduose nustatytas formas,
lietuvių arba anglų kalbomis elektroninių ryšių priemonėmis arba paštu.
61. Jeigu Europos Sąjungos valstybės narės centrinės institucijos prašymas pateikiamas
baudžiamosios bylos tikslais, prie Pamatinio sprendimo priede nustatytos formos atsakymo pridedamas
Taisyklių 34 priede nustatytos formos Registro išrašas su informacija apie Registro duomenų bazėje įrašytus
fiziniam asmeniui Lietuvos Respublikos teismų priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius, pagal kuriuos
teistumas nėra išnykęs ar panaikintas, taip pat užsienio valstybių teismų priimtus apkaltinamuosius
nuosprendžius, jei nuosprendį priėmusi valstybė nėra informavusi Registro valdytojo apie teistumo išnykimą
ar panaikinimą.
62. Jeigu Europos Sąjungos valstybės narės centrinės institucijos prašymas pateikiamas ne
baudžiamosios bylos tikslais, informacija teikiama įvertinus tokio prašymo teisinį pagrindą. Tais atvejais,
kuomet atitinkamas Lietuvos Respublikos teisės aktas reglamentuoja asmens teisių ir laisvių suvaržymą,
atsižvelgiant į asmens teistumą, prie Pamatinio sprendimo priede nustatytos formos atsakymo pridedamas
Taisyklių 34 priede nustatytos formos Registro išrašas su informacija apie Registro duomenų bazėje įrašytus
fiziniam asmeniui Lietuvos Respublikos teismų priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius – vadovaujantis
atitinkamo Lietuvos Respublikos teisės akto reikalavimais, taip pat užsienio valstybių teismų priimtus
apkaltinamuosius nuosprendžius, dėl kurių teistumo išnykimo ar panaikinimo ir tolimesnio perdavimo
apribojimų nuosprendį priėmusi valstybė nėra informavusi Registro valdytojo. Tais atvejais, kuomet
atitinkamas Lietuvos Respublikos teisės aktas nereglamentuoja asmens teisių ir laisvių suvaržymo,
atsižvelgiant į asmens teistumą, arba tokio teisės akto nėra, Registro valdytojas kreipiasi į prašymą
pateikusią Europos Sąjungos valstybės narės centrinę instituciją su prašymu pateikti asmens, dėl kurio
gautas prašymas, sutikimą tvarkyti jo ypatingus asmens duomenis jam žinomu tikslu.
63. Teikiant atsakymus į Europos Sąjungos valstybių narių centrinių institucijų prašymus,
atsakymuose nurodoma, kad pateikta informacija gali būti naudojama tik tuo tikslu, kuriuo buvo pateiktas
prašymas, išskyrus atvejus, kai prašančioji Europos Sąjungos valstybė narė siekia užkirsti kelią iškilusiai
tiesioginei ir didelei grėsmei visuomenės saugumui.
64. Jeigu apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios Europos Sąjungos valstybės narės centrinė
institucija, teikdama Nuostatų 43.5.1 punkte nurodytus duomenis ir dokumentus, informuoja Registro
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valdytoją, kad jie gali būti naudojami tik baudžiamosios bylos tikslais, Registro valdytojas, gavęs kitos
Europos Sąjungos valstybės narės centrinės institucijos prašymą ne baudžiamosios bylos tikslais, informuoja
prašymą pateikusią centrinę instituciją, kad ji, norėdama gauti informaciją apie kitoje Europos Sąjungos
valstybėje narėje priimtą apkaltinamąjį nuosprendį, turi kreiptis tiesiogiai į nuosprendį priėmusią valstybę.
65. Įrašius į Registro duomenų bazę duomenis apie Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui
Lietuvos Respublikos teismo priimtą apkaltinamąjį nuosprendį, vėlesnius su nuosprendžiu susijusius
sprendimus, keičiančius paskirtą bausmę ar jos vykdymo sąlygas, teistumo išnykimo termino sutrumpinimą
ar teistumo panaikinimą, taip pat suėjus Baudžiamajame kodekse nustatytam teistumo išnykimo terminui,
Registro valdytojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną išsiunčia pranešimą, kurio forma nustatyta Taisyklių 33
priede, šio piliečio valstybės centrinei institucijai paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis. Jei minėtas
asmuo turi kelias pilietybes, pranešimai išsiunčiami atitinkamai šių valstybių centrinėms institucijoms.
66. Europos Sąjungos valstybių narių centrinėms institucijoms teikiamuose atsakymuose ir
pranešimuose, nurodant informaciją apie Baudžiamajame kodekse apibrėžtas nusikalstamas veikas,
bausmes, baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio priemones, įpareigojimus ir draudimus, paskirtų bausmių
vykdymą ir atlikimą, taip pat informaciją apie nusikalstamų veikų stadijas, bendrininkavimą ir bendrininkų
rūšis, nusikaltimų recidyvą, naudojami ECRIS sprendimo prieduose pateikti nusikalstamų veikų ir sankcijų
kodai ir kriterijai.
67. Atsakymas į Europos Sąjungos valstybės narės centrinės institucijos prašymą dėl Registro
duomenų apie fizinį asmenį pateikiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo Informatikos
ir ryšių departamente. Atsakymas į Europos Sąjungos valstybės narės centrinės institucijos prašymą dėl
Registro duomenų apie fizinį asmenį, kai prašymas pateikiamas vadovaujantis asmens prašymu,
pateikiamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo Informatikos ir ryšių departamente. Jei
pateiktame prašyme nurodyti netikslūs ar neišsamūs asmens duomenys, arba nurodyta netiksli ar neišsami
kita informacija, apie tai informuojama nedelsiant prašymą pateikusi Europos Sąjungos valstybės narės
centrinė institucija. Atsakymas pateikiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patikslintos informacijos
gavimo Informatikos ir ryšių departamente.
68. Registro valdytojas, gavęs Europos Sąjungos valstybės narės centrinės institucijos prašymą
pateikti Lietuvos Respublikos teismo priimto apkaltinamojo nuosprendžio ar kito procesinio sprendimo
baudžiamojoje byloje kopiją, prašomo dokumento kopiją išsiunčia elektroninių ryšių priemonėmis arba paštu,
jeigu Registro duomenų teikėjai, vadovaudamiesi Registro nuostatais, yra įpareigoti Registro valdytojui teikti
prašomų dokumentų kopijas ir prašymas pateiktas baudžiamosios bylos tikslais.
69. Jeigu Europos Sąjungos valstybės narės centrinė institucija prašo pateikti Lietuvos Respublikos
kompetentingų institucijų priimto sprendimo kopiją ne baudžiamosios bylos tikslais arba Registro duomenų
teikėjai prašomų dokumentų kopijų Registro valdytojui neteikia, Informatikos ir ryšių departamentas tokį
Europos Sąjungos valstybės narės centrinės institucijos prašymą persiunčia Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijai.
70. Nuo Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos ECRIS veiklos pradžios su kitomis
Europos Sąjungos valstybėmis narėmis keičiamasi Registro duomenimis ir informacija elektroniniu būdu per
ECRIS sistemą.
71. Registro duomenys ir informacija, Registrui pateikti dokumentai ir (arba) jų kopijos trečiųjų šalių
fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir
atstovybėms teikiami tokia pat tvarka kaip Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims, jeigu tai
neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, tarptautinėms sutartims ir kitiems teisės aktams.
VI SKYRIUS
REGISTRO DUOMENŲ TEIKĖJŲ, REGISTRO TVARKYTOJŲ IR JŲ DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ
KEISTA (skyriaus pavadinimas):
2017 07 12 įsakymu Nr. 5V-45 (nuo 2017 07 14)
(TAR, 2017, Nr. 2017-12092)
72. Registro duomenų teikėjai ir Registro tvarkytojai privalo laikytis Registro nuostatuose ir šiose
Taisyklėse nustatytų pareigų.
73. Darbuotojai, tvarkantys Registro duomenis, informaciją, dokumentus ir jų kopijas, privalo raštu
pasižadėti saugoti asmens duomenų paslaptį, nepažeisti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo.
74. Registro duomenų teikėjai, Registro tvarkytojai ir jų darbuotojai, pažeidę Registro nuostatus ir
(ar) šias Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
______________
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Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
1 priedas
(Prašymo formos pavyzdys)
(pareiškėjo arba jo atstovo vardas, pavardė)
(pareiškėjo arba jo atstovo gyvenamosios vietos adresas, telefonas)
Informatikos ir ryšių departamentui
prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos
PRAŠYMAS
IŠDUOTI ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO PAŽYMĄ AR REGISTRO IŠRAŠĄ
FIZINIAM ASMENIUI
__________________________
(data)
____________________________
(surašymo vieta)
1. Prašau parengti Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro _____________________ pagal šiuos
asmens duomenis: (įrašyti: pažymą ar išrašą)
1.1. vardas (-ai), pavardė (-ės) ______________________________________________________________
1.2. asmens kodas ______________________________________________________________________
1.3. gimimo data ________________________________________________________________________
(įrašoma, kai asmeniui nesuteiktas asmens kodas)
1.4. gimimo vieta ________________________________________________________________________
(įrašoma, kai asmeniui nesuteiktas asmens kodas)
1.5. ankstesnės pavardės _________________________________________________________________
2. Registro pažymos ar Registro išrašo gavimo tikslas* __________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. Registro pažymą ar Registro išrašą prašau (pažymėkite X):

□ pateikti registruotu paštu nurodytu adresu __________________________________________________
□ atsiimsiu asmeniškai
□ elektroniniu būdu – Registro pažyma ar Registro išrašas, pasirašytas elektroniniu parašu, pateikiamas
elektroniniu formatu
4. Reikalingas Registro pažymų ar Registro išrašų kiekis ________________________________________
(egzempliorių skaičius)
5. □ Pageidauju gauti pranešimą apie Registro pažymos ar Registro išrašo parengimą trumpąja teksto
žinute tel. Nr. _______________________, mobiliojo ryšio operatorius _____________________________
__________________________
(pareiškėjo ar jo atstovo parašas)

_________________________
(vardas, pavardė)

PASTABOS:
Prašymas pildomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;
* Pildant Registro pažymos ar Registro išrašo gavimo tikslą, nurodoma, kokiam tikslui reikalinga Registro
pažyma ar Registro išrašas (pvz.: „dėl medžiotojo bilieto išdavimo“, „dėl įsidarbinimo apsaugos darbuotoju“,
„dėl leidimo įsigyti ginklą“).

______________
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Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
2 priedas
NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 07 14
(TAR, 2017, Nr. 2017-12092)
(Prašymo formos pavyzdys)
(juridinio asmens pavadinimas)
(juridinio asmens kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeris)
Informatikos ir ryšių departamentui
prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos

____________ Nr.____________

PRAŠYMAS
IŠDUOTI ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO PAŽYMĄ AR REGISTRO IŠRAŠĄ
JURIDINIAM ASMENIUI
__________________________
(data)
____________________________
(surašymo vieta)
1. Prašau parengti Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro _______________________________ pagal
šiuos asmens duomenis:
(įrašyti: pažymą ar išrašą)
1.1. juridinio asmens kodas ________________________________________________________________
1.2. juridinio asmens teisinė forma ___________________________________________________________
1.3. juridinio asmens pavadinimas __________________________________________________________
1.4. juridinio asmens buveinės adresas _______________________________________________________
2. Registro pažymos gavimo teisinis pagrindas* ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. Registro pažymos ar Registro išrašo gavimo tikslas** _________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. Registro pažymą ar Registro išrašą prašau (pažymėkite
):
□ pateikti registruotu paštu nurodytu adresu __________________________________________________
□ atsiimsiu asmeniškai
□ elektroniniu būdu – Registro pažyma ar Registro išrašas, pasirašytas elektroniniu parašu, pateikiamas
elektroniniu formatu
5. Reikalingas Registro pažymų ar Registro išrašų kiekis ________________________________________
(egzempliorių skaičius)
6. □ Pageidauju gauti pranešimą apie Registro pažymos ar Registro išrašo parengimą trumpąja teksto žinute
tel. Nr. ____________________________________, mobiliojo ryšio operatorius ______________________
____________________________
(vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

____________________
(parašas)

_________________________
(vardas, pavardė)

A. V.
PASTABOS:
Prašymas pildomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;
* Pildant Registro pažymos gavimo teisinį pagrindą, nurodomas teisės aktas (straipsnis, dalis, punktas),
suteikiantis teisę gauti Registro duomenis (pvz., Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio
1 dalis, 2 dalies 3 punktas ir 3 dalis);
** Pildant Registro pažymos ar Registro išrašo gavimo tikslą, nurodoma, kokiam tikslui reikalinga Registro
pažyma ar Registro išrašas (pvz., „dėl dalyvavimo viešųjų pirkimų procedūroje“)
______________
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Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
3 priedas
NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 07 14
(TAR, 2017, Nr. 2017-12092)
(Prašymo formos pavyzdys)
(juridinio asmens pavadinimas arba vadovo įgalioto asmens vardas, pavardė)
(juridinio asmens kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeris)
Informatikos ir ryšių departamentui
prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos

____________Nr._____________

PRAŠYMAS
IŠDUOTI ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO PAŽYMĄ APIE JURIDINĮ ASMENĮ,
DALYVAUJANTĮ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE
____________________________
(data)
____________________________
(surašymo vieta)
1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 2 ir 3
punktu ir 3 dalimi, prašau parengti Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymą apie:
1.1. juridinį asmenį: _____________________________________________________________________
(juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas)
1.2. jo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą asmenį, turintį (turinčius) teisę
atstovauti juridiniam asmeniui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį:
______________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data)
1.3. buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir
pasirašyti juridinio asmens apskaitos dokumentus: __________________________________________
(vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data)
2. Registro pažymą prašau (pažymėkite
):
□ pateikti registruotu paštu nurodytu adresu __________________________________________________
□ atsiimsiu asmeniškai
□ elektroniniu būdu – Registro pažyma ar Registro išrašas, pasirašytas elektroniniu parašu, pateikiamas
elektroniniu formatu
3. Reikalingas Registro pažymų kiekis ________________________________________________________
(egzempliorių skaičius)
4. □ Pageidauju gauti pranešimą apie pažymos parengimą trumpąja teksto žinute
tel. Nr. _______________________, mobiliojo ryšio operatorius ___________________________________
____________________________
(vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

____________________
(parašas)

_________________________
(vardas, pavardė)

A. V.
5. Sutinku, kad Registro duomenys apie mane būtų teikiami įgaliotiems asmenims, juridiniam
asmeniui dalyvaujant viešųjų pirkimų procedūroje:
5.1. juridinio asmens vadovas ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti juridiniam asmeniui ar jį
kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį:
_________________
_________________________
(parašas)
(vardas, pavardė)
_________________
_________________________
(parašas)
(vardas, pavardė)
5.2. juridinio asmens buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir
pasirašyti apskaitos dokumentus:
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_________________
(parašas)
_________________
(parašas)

______________

_________________________
(vardas, pavardė)
_________________________
(vardas, pavardė)

15
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro
objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
3a priedas
KEISTA:
2017 07 12 įsakymu Nr. 5V-45 (nuo 2017 07 14)
(TAR, 2017, Nr. 2017-12092)
(Prašymo formos pavyzdys)
(juridinio asmens pavadinimas arba vadovo įgalioto asmens vardas, pavardė)
(juridinio asmens kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeris)
Informatikos ir ryšių departamentui
prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos

____________Nr._____________

PRAŠYMAS
IŠDUOTI ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO PAŽYMĄ APIE JURIDINĮ ASMENĮ,
DALYVAUJANTĮ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, PROCEDŪROJE
____________________________
(data)
____________________________
(surašymo vieta)

1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 33
straipsnio 1 dalimi ir 2 dalies 3 punktu, prašau parengti Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymą
apie:
1.1. juridinį asmenį: _____________________________________________________________________
(juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas)
1.2. jo vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius): ________________________________________
(vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data)
1.3. buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir
pasirašyti juridinio asmens apskaitos dokumentus:
______________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data)
2. Registro pažymą prašau (pažymėkite
):
□ pateikti registruotu paštu nurodytu adresu __________________________________________________
□ atsiimsiu asmeniškai
□ elektroniniu būdu – Registro pažyma ar Registro išrašas, pasirašytas elektroniniu parašu, pateikiamas
elektroniniu formatu
3. Reikalingas Registro pažymų kiekis________________________________________________________
(egzempliorių skaičius)
4. □ Pageidauju gauti pranešimą apie pažymos parengimą trumpąja teksto žinute
tel. Nr. _______________________, mobiliojo ryšio operatorius ___________________________________
____________________________
(vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

____________________
(parašas)

_________________________
(vardas, pavardė)

A. V.
5. Sutinku, kad Registro duomenys apie mane būtų teikiami įgaliotiems asmenims, juridiniam
asmeniui dalyvaujant viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, procedūroje:
5.1. juridinio asmens vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai):
_________________
_________________________
(parašas)
(vardas, pavardė)
_________________
_________________________
(parašas)
(vardas, pavardė)
5.2. juridinio asmens buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir
pasirašyti apskaitos dokumentus:
________________

_________________________
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(parašas)
________________
(parašas)

______________

(vardas, pavardė)
_________________________
(vardas, pavardė)

17
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
4 priedas
(Prašymo formos pavyzdys)
(finansų įstaigos ar draudimo įmonės pavadinimas)
(juridinio asmens kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeris)
Informatikos ir ryšių departamentui
prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos

____________Nr._____________

PRAŠYMAS
IŠDUOTI ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO PAŽYMĄ APIE ASMENIUI
PASKIRTOS AREŠTO AR TERMINUOTO LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĖS ATLIKIMO VIETĄ
__________________________
(data)
____________________________
(surašymo vieta)
1. Prašau parengti Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymą apie nurodytam fiziniam asmeniui
paskirtos arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą.
2. Fizinio asmens duomenys:
2.1. vardas (-ai), pavardė (-ės) ______________________________________________________________
2.2. asmens kodas ______________________________________________________________________
2.3. gimimo data _________________________________________________________________________
(įrašoma, kai asmeniui nesuteiktas asmens kodas)
2.4. gimimo vieta ________________________________________________________________________
(įrašoma, kai asmeniui nesuteiktas asmens kodas)
2.5. ankstesnės pavardės _________________________________________________________________
3. Registro pažymos gavimo teisinis pagrindas* ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. Registro pažymą prašau (pažymėkite X):

□ pateikti registruotu paštu buveinės adresu
□ atsiimsiu asmeniškai
□ elektroniniu būdu – Registro pažyma, pasirašyta elektroniniu parašu, pateikiama elektroniniu formatu

5. Reikalingas Registro pažymų kiekis _______________________________________________________
(egzempliorių skaičius)
6. □ Pageidauju gauti pranešimą apie pažymos parengimą trumpąja teksto žinute tel. Nr.
_____________________, mobiliojo ryšio operatorius __________________________________________
__________________________
(vadovas arba jo įgaliotas asmuo)

________________
(parašas)

__________________________
(vardas, pavardė)

A. V.
PASTABOS:
Prašymas pildomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;
* Pildant Registro pažymos gavimo teisinį pagrindą, finansų įstaigos nurodo finansinių įsipareigojimų
sutarties datą ir numerį, draudimo įmonės nurodo dokumento, patvirtinančio prievolės įvykdymą regreso
tvarka, datą ir numerį.
______________
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Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
5 priedas
(Paklausimo formos pavyzdys)
______________________________________________________________________________________
(valstybės ar savivaldybės institucijos, įstaigos, valstybės įmonės pavadinimas)
Informatikos ir ryšių departamentui
prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos

____________Nr._____________

PAKLAUSIMAS
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ APIE FIZINĮ AR JURIDINĮ
ASMENĮ
1. Prašome pateikti Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenis apie:
1.1. fizinį asmenį:
vardas (-ai), pavardė (-ės) _________________________________________________________________
asmens kodas __________________________________________________________________________
gimimo data ____________________________________________________________________________
(įrašoma, kai asmeniui nesuteiktas asmens kodas)
gimimo vieta ___________________________________________________________________________
(įrašoma, kai asmeniui nesuteiktas asmens kodas)
ankstesnės pavardės ____________________________________________________________________
arba:
1.2. juridinį asmenį:
juridinio asmens kodas ___________________________________________________________________
juridinio asmens teisinė forma ______________________________________________________________
juridinio asmens pavadinimas ______________________________________________________________
juridinio asmens buveinės adresas __________________________________________________________
2. Registro duomenų gavimo teisinis pagrindas* _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. Registro duomenų gavimo tikslas** ________________________________________________________
__________________________
(pareigos)

________________
(parašas)

__________________________
(vardas, pavardė)

Paklausimą užpildęs asmuo _______________________________________________________________
(vardas, pavardė, telefono numeris)
PASTABOS:
Paklausimas pildomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;
Paklausimas pildomas tik dėl vieno fizinio arba juridinio asmens duomenų pateikimo;
Tais atvejais, kai prašoma pateikti duomenis apie daugiau kaip 10 asmenų, paklausimas nepildomas, o
tikrinamų asmenų duomenys pateikiami Microsoft Excel byloje sąrašo forma, nurodant asmens kodą, vardą,
pavardę, gimimo datą ir pilietybę;
* Pildant Registro duomenų gavimo teisinį pagrindą, nurodomas teisės aktas (straipsnis, dalis, punktas),
suteikiantis teisę gauti registro duomenis (pvz., Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių
įstatymo 16 straipsnio 2 dalis);
** Pildant Registro duomenų gavimo tikslą, nurodoma, kokiam tikslui reikalingi Registro duomenys (pvz.: „dėl
leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija“, „dėl ikiteisminio tyrimo bylos nagrinėjimo teisme“).
______________
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Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
6 priedas
(Pažymos formos pavyzdys)

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177,
faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
____________________
(adresatas)
____________________

PAŽYMA
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ APIE FIZINĮ ASMENĮ
20___m.____________d. Nr.________
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 20_____ m. _______________________d. duomenimis,
______________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, gimimo data)
neteistas (-a).
Pažyma parengta vadovaujantis _____________________________________________________
(teisės akto pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas)
___________________________________________________________________________ nuostatomis.

__________________________
(pareigos)

________________
(parašas)

A.V.

______________

__________________________
(vardas, pavardė)

20
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
7 priedas
(Pažymos formos pavyzdys)

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177,
faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
______________________
(adresatas)
______________________
PAŽYMA
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ APIE FIZINĮ ASMENĮ
20___ m. ______________ d. Nr. _________
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 20_____ m. _________________________ d.
duomenimis, ____________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, gimimo data)
neteistas (-a).
_______________________________ ______________________________________________________
(vardas, pavardė)
(institucijos, pradėjusios ikiteisminį tyrimą, pavadinimas)
____________________________________________________20_____ m. ______________________ d.
pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. _________________ pagal Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso ________ straipsnio ____ dalies ____ punktą. Paskirta kardomoji priemonė –
__________________________________.
(kardomosios priemonės rūšis)
Pažyma parengta vadovaujantis _____________________________________________________
(teisės akto pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas)
___________________________________________________________________________ nuostatomis.

__________________________
(pareigos)

________________
(parašas)

A.V.
______________

__________________________
(vardas, pavardė)
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Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
8 priedas
(Pažymos formos pavyzdys)

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177,
faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
___________________
(adresatas)
___________________

PAŽYMA
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ
APIE FIZINĮ ASMENĮ
20____ m. ______________ d. Nr. _________
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 20______ m. _____________________ d. duomenimis,
________________________ yra __________________________________________________________
(vardas, pavardė, gimimo data)
(teismo, priėmusio apkaltinamąjį nuosprendį, pavadinimas)
20____ m. ______________ d. nuosprendžiu nuteistas(-a) pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo
kodekso _______ straipsnio _______ dalies _____ punktą _______________________________________
(paskirtos bausmės rūšis ir dydis)
____________ __________________________________________________________________________
(duomenys apie bausmės įvykdymą)
_______________________________ ______________________________________________________
(vardas, pavardė)
(institucijos, pradėjusios ikiteisminį tyrimą, pavadinimas)
__________________________________________________20_____ m. __________________ d.
pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. _________________ pagal Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso ________ straipsnio ____ dalies ____ punktą. Paskirta kardomoji priemonė –
__________________________________.
(kardomosios priemonės rūšis)
Pažyma parengta vadovaujantis _____________________________________________________
(teisės akto pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas)
___________________________________________________________________________ nuostatomis.

__________________________
(pareigos)

________________
(parašas)

A.V.
______________

__________________________
(vardas, pavardė)
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Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
9 priedas
(Pažymos formos pavyzdys)

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177,
faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
_____________Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
_________________
(adresatas)
_________________

Į ___________ Nr. _____________

PAŽYMA
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ
APIE JURIDINĮ ASMENĮ
20___ m. _____________ d. Nr. ________
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 20____ m. __________________________ d.
duomenimis,
(juridinio asmens pavadinimas, kodas)
nepradėtas ikiteisminis tyrimas ir nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už
nusikalstamas veikas, nurodytas ____________________________________________________________
(teisės akto pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas)
______________________________________________________________________________________

__________________________
(pareigos)

________________
(parašas)

A.V.
______________

__________________________
(vardas, pavardė)
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Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
10 priedas
(Pažymos formos pavyzdys)

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177,
faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
_____________Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822 ____________
________________
(adresatas)
________________

Į ___________ Nr. ____________

PAŽYMA
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ APIE JURIDINĮ ASMENĮ
20___ m. _____________ d. Nr. ________
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 20______ m. ________________________________ d.
duomenimis, ___________________________________________________________________________
(juridinio asmens pavadinimas, kodas)
nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas
______________________________________________________________________________________
(teisės akto pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas)
_______________________________ ______________________________________________________
(juridinio asmens pavadinimas, kodas)
(institucijos, pradėjusios ikiteisminį tyrimą, pavadinimas)
_________________________________________________20_____ m. ___________________ d.
pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. _________________ pagal Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso ________ straipsnio ____ dalies ____ punktą.

__________________________
(pareigos)

________________
(parašas)

A. V.

______________

__________________________
(vardas, pavardė)

24
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
11 priedas
(Pažymos formos pavyzdys)

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177,
faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
_____________Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822 ____________
____________________
(adresatas)
____________________

Į __________ Nr. ____________

PAŽYMA
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ APIE JURIDINĮ ASMENĮ
20_____ m. ______________ d. Nr. _________
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 20_______ m. _______________________ d.
duomenimis, ____________________________________________________________________________
(juridinio asmens pavadinimas, kodas)
__________________________________________________ 20_____ m. ____________ d. nuosprendžiu
(teismo, priėmusio apkaltinamąjį nuosprendį, pavadinimas)
nuteistas (-a) pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ______ straipsnio _____ dalies
_____ punktą. __________________________________________________________________________
(paskirtos bausmės rūšis ir dydis)
______________________________________________________________________________________
(duomenys apie bausmės įvykdymą)
_______________________________ ______________________________________________________
(juridinio asmens pavadinimas, kodas)
(institucijos, pradėjusios ikiteisminį tyrimą, pavadinimas)
__________________________________________________ 20_____ m. _________________ d.
pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. _________________ pagal Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso ________ straipsnio ____ dalies ____ punktą.

__________________________
(pareigos)

________________
(parašas)

A. V.

______________

__________________________
(vardas, pavardė)

25
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
12 priedas
NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 07 14
(TAR, 2017, Nr. 2017-12092)
(Pažymos formos pavyzdys)

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177,
faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
__________________
(adresatas)
__________________

Į __________ Nr. ____________

PAŽYMA
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ APIE JURIDINĮ ASMENĮ,
DALYVAUJANTĮ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE
20____ m. ______________ d. Nr. _________
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 20____ m. _______ d. duomenimis:
Duomenys apie juridinį asmenį:
Dėl ___________________________________________________________________________________
(juridinio asmens pavadinimas, kodas)
per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas
veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
Duomenys apie juridinio asmens vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą asmenį,
turintį (turinčius) teisę atstovauti juridiniam asmeniui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą,
sudaryti sandorį:
______________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, gimimo data)
per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis (jie) neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
Duomenys apie juridinio asmens buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį
(turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens apskaitos dokumentus:
______________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, gimimo data)
per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis (jie) neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.
____________________________
(pareigos)

____________________
(parašas)
A. V.
______________

_________________________
(vardas, pavardė)

26
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro
objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
12a priedas
KEISTA:
2017 07 12 įsakymu Nr. 5V-45 (nuo 2017 07 14)
(TAR, 2017, Nr. 2017-12092)
(Pažymos formos pavyzdys)

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177,
faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
__________________
(adresatas)
__________________

Į __________ Nr. ____________

PAŽYMA
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ APIE JURIDINĮ ASMENĮ,
DALYVAUJANTĮ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, PROCEDŪROJE
20____ m. ______________ d. Nr. _________
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 20____ m. _______ d. duomenimis:
Duomenys apie juridinį asmenį:
Dėl ___________________________________________________________________________________
(juridinio asmens pavadinimas, kodas)
nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies
3 punkte.
Duomenys apie juridinio asmens vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius):
______________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, gimimo data)
neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir
saugumo srityje, įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje.
Duomenys apie juridinio asmens buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį
(turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens apskaitos dokumentus:
______________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, gimimo data)
neteistas (-a) už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir
saugumo srityje, įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje.
____________________________
(pareigos)

____________________
(parašas)
A. V.
______________

_________________________
(vardas, pavardė)

27
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
13 priedas
NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 07 14
(TAR, 2017, Nr. 2017-12092)
(Pažymos formos pavyzdys)

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177,
faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
_________________
(adresatas)

Į __________ Nr. ____________

PAŽYMA
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ APIE JURIDINĮ ASMENĮ,
DALYVAUJANTĮ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE
20____ m. ______________ d. Nr. _________
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 20____ m. _______________ d. duomenimis:
Duomenys apie juridinį asmenį:
______________________________________________________________________________________
(juridinio asmens pavadinimas, kodas)
__________________________________________________ 20____m. ______________ d. nuosprendžiu
(teismo, priėmusio apkaltinamąjį nuosprendį, pavadinimas)
nuteistas (-a) pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ____straipsnio ____ dalies ___ punktą.
Duomenys apie juridinio asmens vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą asmenį,
turintį (turinčius) teisę atstovauti juridiniam asmeniui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą,
sudaryti sandorį:
______________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, gimimo data)
__________________________________________________ 20 ____ m. _____________ d. nuosprendžiu
(teismo, priėmusio apkaltinamąjį nuosprendį, pavadinimas)
nuteistas (-a) pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso _____straipsnio ____ dalies ___ punktą.
Duomenys apie juridinio asmens buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį
(turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens apskaitos dokumentus:
______________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, gimimo data)
________________________________________________ 20 _____ m. ______________ d. nuosprendžiu
(teismo, priėmusio apkaltinamąjį nuosprendį, pavadinimas)
nuteistas (-a) pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ______ straipsnio ______ dalies _____
punktą.
____________________________
(pareigos)

____________________
(parašas)
A. V.

______________

_________________________
(vardas, pavardė)

28
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro
objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
13a priedas
KEISTA:
2017 07 12 įsakymu Nr. 5V-45 (nuo 2017 07 14)
(TAR, 2017, Nr. 2017-12092)
(Pažymos formos pavyzdys)

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177,
faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
_________________
(adresatas)

Į __________ Nr. ____________

PAŽYMA
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ APIE JURIDINĮ ASMENĮ,
DALYVAUJANTĮ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ, ATLIEKAMŲ GYNYBOS IR SAUGUMO SRITYJE, PROCEDŪROJE
20____ m. ______________ d. Nr. _________
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 20____ m. _______________ d. duomenimis:
Duomenys apie juridinį asmenį:
______________________________________________________________________________________
(juridinio asmens pavadinimas, kodas)
__________________________________________________ 20____m. ______________ d. nuosprendžiu
(teismo, priėmusio apkaltinamąjį nuosprendį, pavadinimas)
nuteistas (-a) pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ____straipsnio ____ dalies ___ punktą.
Duomenys apie juridinio asmens vadovą ar ūkinės bendrijos tikrąjį narį (narius):
______________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, gimimo data)
__________________________________________________ 20 ____ m. _____________ d. nuosprendžiu
(teismo, priėmusio apkaltinamąjį nuosprendį, pavadinimas)
nuteistas (-a) pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso _____straipsnio ____ dalies ___ punktą.
Duomenys apie juridinio asmens buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį
(turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti juridinio asmens apskaitos dokumentus:
______________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, gimimo data)
________________________________________________ 20 _____ m. ______________ d. nuosprendžiu
(teismo, priėmusio apkaltinamąjį nuosprendį, pavadinimas)
nuteistas (-a) pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ______ straipsnio ______ dalies _____
punktą.
____________________________
(pareigos)

____________________
(parašas)
A. V.

______________

_________________________
(vardas, pavardė)

29
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
14 priedas
(Pažymos formos pavyzdys)

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177,
faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
___________________
(adresatas)
___________________

Į __________ Nr. ____________

PAŽYMA
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ APIE ASMENIUI
PASKIRTOS AREŠTO AR TERMINUOTO LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĖS ATLIKIMO VIETĄ
20____ m. ______________ d. Nr. _________
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 20_____ m. ______________ d. duomenimis,
______________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, gimimo data)
nėra / yra ______________________________________________________________________________
(laisvės atėmimo vietos pavadinimas)

__________________________
(pareigos)

________________
(parašas)

A. V.

______________

__________________________
(vardas, pavardė)

30
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
15 priedas
(Išrašo formos pavyzdys)

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177,
faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
_____________________
(adresatas)
_____________________

Į __________ Nr. ___________

ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO IŠRAŠAS
APIE FIZINĮ ASMENĮ
20____m.____________d. Nr.________
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 20___m._________d. duomenimis,
______________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, gimimo data)
______________________________________________________________________________________
(Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenys)
______________________________________________________________________________________

__________________________
(pareigos)

________________
(parašas)

______________

__________________________
(vardas, pavardė)

31
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
16 priedas
(Išrašo formos pavyzdys)

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177,
faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
Į ____________ Nr. ______________

_____________________
(adresatas)
____________

ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO IŠRAŠAS APIE JURIDINĮ ASMENĮ
20____m.____________d. Nr.________
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 20______m._______d. duomenimis,
______________________________________________________________________________________
(juridinio asmens pavadinimas, kodas)
______________________________________________________________________________________
(Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenys)
______________________________________________________________________________________

__________________________
(pareigos)

________________
(parašas)

______________

__________________________
(vardas, pavardė)

32
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
17 priedas
(Išrašo formos pavyzdys)
ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ
REGISTRO DUOMENŲ IŠRAŠAS
APIE FIZINĮ ASMENĮ
20 -00-00 Nr.
Užklausos sąlyga
Asmens kodas
Vardas
Pavardė
Gimimo metai
Asmens kodas
Vardas
Pavardė
Gimimo data
Gimimo vieta
Lytis
Pilietybė
Teisėsaugos institucija, teismas
Ikiteisminio tyrimo pradžia
Baudž. b. Nr.
Nusikalstama veika
Nusikalstamos veikos padarymas
Pripažinimas įtar., kaltinamuoju

00000000000

Teisėsaugos institucija, priėmusi
sprendimą
Sprendimo data
Sprendimo tipas
Data
Kardomoji priemonė

Vilniaus m. apyl. prokuratūra

Paklaida 0
00000000000
VARDAITIS
PAVARDAITIS
0000-00-00
LIETUVA, VILNIAUS M.
Vilniaus m. apyl. prokuratūra
0000-00-00
00-0-00000-00
Vagystė
0000-00-00
0000-00-00

Nusikalstamos veikos straipsniai
LTU BK 178 str. 1 d.
LTU BK 178 str. 2 d.

0000-00-00
Nutarimas
0000-00-00
Užstatas skirtas

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre apie priimtą procesinį sprendimą duomenų neturime.
Rengėjas ______________
(parašas)
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
Duomenis pateikė TITS.
Pateiktus duomenis tvirtinu.
__________________________
(Įgalioto asmens pareigos)

________________
(parašas)

A.V.
______________

__________________________
(vardas, pavardė)

33
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
18 priedas
(Išrašo formos pavyzdys)
ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ
REGISTRO DUOMENŲ IŠRAŠAS
APIE FIZINĮ ASMENĮ
20 -00-00 Nr.
Užklausos sąlyga
Asmens kodas
Vardas
Pavardė
Gimimo metai

00000000000
VARDAITIS
PAVARDAITIS
Paklaida 0

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre duomenų apie Lietuvos Respublikoje pradėtą ikiteisminį
tyrimą ar kaltinimą privataus kaltinimo byloje ir teistumą duomenų neturime.
Rengėjas _______________
(parašas)
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
Duomenis pateikė TITS.
Pateiktus duomenis tvirtinu.
__________________________
(Įgalioto asmens pareigos)

________________
(parašas)

A. V.

______________

__________________________
(vardas, pavardė)

34
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
19 priedas
(Išrašo Vidaus reikalų informacinės sistemos duomenų banko naudotojams formos pavyzdys)
ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ IŠRAŠAS APIE FIZINĮ ASMENĮ
20 -00-00 Nr.
Užklausos sąlyga
Asmens kodas
Vardas
Pavardė
Gimimo metai
Asmens kodas
Vardas
Pavardė
Gimimo data
Gimimo vieta
Teisėsaugos institucija, teismas
Ikiteisminio tyrimo pradžia
Baudž. b. Nr.
Nusikalstama veika
Nusikalstamos veikos padarymas
Pripažinimas įtar., kaltinamuoju

00000000000

Teisėsaugos institucija, priėmusi
sprendimą
Sprendimo data
Sprendimo tipas
Data
Kardomoji priemonė

Vilniaus m. apyl. prokuratūra

Paklaida 0
00000000000
VARDAITIS
PAVARDAITIS
0000-00-00
LIETUVA, VILNIAUS M
Vilniaus m. apyl. prokuratūra
0000-00-00
00-0-00000-00
Vagystė
0000-00-00
0000-00-00

Nusikalstamos veikos straipsniai
LTU BK 178 str. 1 d.

0000-00-00
Nutarimas
0000-00-00
Užstatas skirtas

Registre duomenų apie priimtą procesinį sprendimą neturime.
Registro išrašą išspausdino _____________________________
(pareigos)
_____________________________
(parašas)
_____________________________
(vardas, pavardė)
Pateiktus duomenis tvirtinu.
__________________________
(Įgalioto asmens pareigos)

________________
(parašas)

A. V.

______________

__________________________
(vardas, pavardė)

35
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
20 priedas
(Išrašo formos pavyzdys)
ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ IŠRAŠAS APIE JURIDINĮ
ASMENĮ
20 -00-00 Nr.
Užklausos sąlyga
Registro kodas
Rejestro kodas
PVM mokėtojo kodas
Pavadinimas
Registro kodas
Rejestro kodas
PVM mokėtojo kodas
Pavadinimas
Adresas
Teisėsaugos institucija, teismas
Ikiteisminio tyrimo pradžia
Baudž. b. Nr.
Nusikalstama veika
Nusikalstamos veikos padarymas
Pripažinimas įtar., kaltinamuoju

000000000
0000000
00000000000000
UAB „STATYBA“
000000000
0000000
00000000000000
UAB „STATYBA“
VILNIAUS M. SAV.
VILNIAUS M., ATEITIES G. 00
FNTT prie LR VRM Vilniaus
apskrities skyrius
0000-00-00
00-0-00000-00
SUKČIAVIMAS
0000-00-00
0000-00-00

Nusikalstamos veikos straipsniai
LTU BK 182 str. 1 d.

Registre duomenų apie laikinųjų procesinių prievartos priemonių paskyrimą neturime.
Registre duomenų apie priimtą procesinį sprendimą neturime.
Rengėjas _________________
(parašas)
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
Duomenis pateikė TITS.
Pateiktus duomenis tvirtinu.
__________________________
(Įgalioto asmens pareigos)

________________
(parašas)

A. V.
______________

__________________________
(vardas, pavardė)

36

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
21 priedas
(Išrašo formos pavyzdys)
ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ IŠRAŠAS APIE JURIDINĮ
ASMENĮ
20 -00-00 Nr.
Užklausos sąlyga
Registro kodas
Rejestro kodas
PVM mokėtojo kodas
Pavadinimas

000000000
0000000
00000000000000
UAB „STATYBA“

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre duomenų apie Lietuvos Respublikoje pradėtą ikiteisminį
tyrimą ar kaltinimą privataus kaltinimo byloje ir teismo priimtą apkaltinamąjį nuosprendį duomenų
neturime.
Rengėjas _________________
(parašas)
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
Duomenis pateikė TITS.
Pateiktus duomenis tvirtinu.
__________________________
(Įgalioto asmens pareigos)

________________
(parašas)

A. V.
______________

__________________________
(vardas, pavardė)

37
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
22 priedas
(Išrašo Vidaus reikalų informacinės sistemos duomenų banko naudotojams formos pavyzdys)
ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ IŠRAŠAS APIE JURIDINĮ
ASMENĮ
20 -00-00 Nr.
Užklausos sąlyga
Registro kodas
Rejestro kodas
PVM mokėtojo kodas
Pavadinimas
Registro kodas
Rejestro kodas
PVM mokėtojo kodas
Pavadinimas
Adresas

000000000
0000000
00000000000000
UAB „STATYBA“
000000000
0000000
00000000000000
UAB „STATYBA“
VILNIAUS M. SAV.,
VILNIAUS M., ATEITIES G. 00
Teisėsaugos institucija, teismas
FNTT prie LR VRM Vilniaus
apskrities skyrius
Ikiteisminio tyrimo pradžia
0000-00-00
Baudž. b. Nr.
00-0-00000-00
Nusikalstama veika
SUKČIAVIMAS
Nusikalstamos veikos padarymas 0000-00-00
Pripažinimas įtar., kaltinamuoju
0000-00-00

Nusikalstamos veikos straipsniai
LTU BK 182 str. 1 d.

Registre duomenų apie laikinųjų procesinių prievartos priemonių paskyrimą neturime.
Registre duomenų apie priimtą procesinį sprendimą neturime.
Registro išrašą išspausdino _______________________
(pareigos)
_______________________________
(parašas)
_______________________________
(vardas, pavardė)
Pateiktus duomenis tvirtinu.
__________________________
(Įgalioto asmens pareigos)

________________
(parašas)

A. V.
______________

__________________________
(vardas, pavardė)
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Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
23 priedas
(Pranešimo formos pavyzdys)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros pavadinimas)
Informatikos ir ryšių departamentui
prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos
PRANEŠIMAS
APIE FIZINĮ ASMENĮ, ĮTARIAMĄ PADARIUS NUSIKALSTAMĄ VEIKĄ BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE
20___ m. ______________ d. Nr. ___________
1. Asmens kodas _________________________________________________________________________
2. Vardas _______________________________________________________________________________
3. Pavardė ______________________________________________________________________________
4. Tėvo vardas ___________________________________________________________________________
(tėvo vardas įrašomas, jeigu nežinomas arba nesuteiktas asmens kodas)
5. Gimimo data 19____m. ______________d.
6. Gimimo vieta___________________________________________________________________________
7. Gyvenamoji vieta _______________________________________________________________________
8. Pilietybė ______________________________________________________________________________
9. Lytis _________________________________________________________________________________
10. Nusikalstamos veikos, dėl kurios įtariamas asmuo, padarymo data 20____m._____________d.
11. Ikiteisminio tyrimo pradžios data 20_____m. _______________d.
12. Fizinio asmens pripažinimo įtariamuoju data 20_____m. _______________d.
13. Fizinio asmens pripažinimo įtariamuoju data 20_____m. _______________d., atnaujinus ikiteisminį
1
tyrimą, vadovaujantis LR BK 3 straipsnio 2 dalimi.
14. Nusikalstama veika, kurios padarymu įtariamas asmuo ________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
15. LR BK straipsniai, dalys, punktai, numatantys nusikalstamą veiką, kurios padarymu įtariamas asmuo ___
16. Baudžiamųjų bylų numeriai ______________________________________________________________
(pradėto ikiteisminio tyrimo, su juo sujungto arba nuo jo atskirto ikiteisminio tyrimo)
17. Pranešimą užpildęs asmuo _____________________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas, telefono Nr.)

______________
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Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
24 priedas
(Pranešimo formos pavyzdys)
______________________________________________________________________________________
(ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros pavadinimas)
Informatikos ir ryšių departamentui
prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos

PRANEŠIMAS
APIE JURIDINĮ ASMENĮ, ĮTARIAMĄ PADARIUS NUSIKALSTAMĄ VEIKĄ BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE
20___ m. ______________ d. Nr. ___________
1. Juridinio asmens kodas __________________________________________________________________
2. Juridinio asmens pavadinimas _____________________________________________________________
3. Juridinio asmens teisinė forma ____________________________________________________________
4. Juridinio asmens buveinės adresas ________________________________________________________
5. Nusikalstamos veikos, dėl kurios įtariamas asmuo, padarymo data 20_____m. _____________d.
6. Ikiteisminio tyrimo pradžios data 20_____m._______________d.
7. Juridinio asmens pripažinimo įtariamuoju data 20_____m. _______________d.
8. Juridinio asmens pripažinimo įtariamuoju data 20_____m. _______________d., atnaujinus ikiteisminį
1
tyrimą, vadovaujantis LR BK 3 straipsnio 2 dalimi.
9. Nusikalstama veika, kurios padarymu įtariamas asmuo _________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
10. BK straipsniai, dalys, punktai, numatantys nusikalstamą veiką, kurios padarymu įtariamas asmuo_______
_______________________________________________________________________________________
11. Baudžiamųjų bylų numeriai ______________________________________________________________
(pradėto ikiteisminio tyrimo, su juo sujungto arba nuo jo atskirto ikiteisminio tyrimo)
12. Pranešimą užpildęs asmuo _____________________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas, telefono Nr.)

______________
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Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
25 priedas
(Pranešimo formos pavyzdys)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(teismo pavadinimas)
Informatikos ir ryšių departamentui
prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos

PRANEŠIMAS
APIE FIZINĮ ASMENĮ, KALTINAMĄ PRIVATAUS KALTINIMO BYLOJE
20___ m. ______________ d. Nr. ___________
1. Asmens kodas _________________________________________________________________________
2. Vardas _______________________________________________________________________________
3. Pavardė ______________________________________________________________________________
4. Tėvo vardas ___________________________________________________________________________
(tėvo vardas įrašomas, jeigu nežinomas arba nesuteiktas asmens kodas)
5. Gimimo data 19____m. ______________d.
6. Gimimo vieta___________________________________________________________________________
7. Gyvenamoji vieta _______________________________________________________________________
8. Pilietybė ______________________________________________________________________________
9. Lytis _________________________________________________________________________________
10. Nusikalstamos veikos, dėl kurios kaltinamas asmuo, padarymo data 20_____m.___________d.
11. Privataus kaltinimo byloje priimtos nutarties dėl nukentėjusiojo skundo ar jo teisėto atstovo pareiškimo
perdavimo nagrinėti teisiamajame posėdyje priėmimo data 20_____m.____________d.
12. Fizinio asmens pripažinimo kaltinamuoju data 20_____m. _______________d.
13. Nusikalstama veika, kurios padarymu kaltinamas asmuo _______________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
14. BK straipsniai, dalys, punktai, numatantys nusikalstamą veiką, kurios padarymu kaltinamas
asmuo __________________________________________________________________________________
15. Privataus kaltinimo bylos numeris _________________________________________________________
16. Pranešimą užpildęs asmuo _______________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas, telefono Nr.)

______________
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Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
26 priedas
(Pranešimo formos pavyzdys)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(teismo pavadinimas)
Informatikos ir ryšių departamentui
prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos

PRANEŠIMAS
APIE JURIDINĮ ASMENĮ, KALTINAMĄ PRIVATAUS KALTINIMO BYLOJE
20___ m. ______________ d. Nr. ___________
1. Juridinio asmens kodas __________________________________________________________________
2. Juridinio asmens pavadinimas _____________________________________________________________
3. Juridinio asmens teisinė forma ____________________________________________________________
4. Juridinio asmens buveinės adresas ________________________________________________________
5. Nusikalstamos veikos, dėl kurios kaltinamas asmuo, padarymo data 20_____m.___________d.
6. Privataus kaltinimo byloje priimtos nutarties dėl nukentėjusiojo skundo ar jo teisėto atstovo pareiškimo
perdavimo nagrinėti teisiamajame posėdyje priėmimo data 20_____m.____________d.
7. Juridinio asmens pripažinimo kaltinamuoju data 20_____m. _______________d.
8. Nusikalstama veika, kurios padarymu kaltinamas asmuo ________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
9. BK straipsniai, dalys, punktai, numatantys nusikalstamą veiką, kurios padarymu kaltinamas
asmuo __________________________________________________________________________________
10. Privataus kaltinimo bylos numeris _________________________________________________________
11. Pranešimą užpildęs asmuo _____________________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas, telefono Nr.)

______________
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Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
27 priedas
(Pranešimo formos pavyzdys)
______________________________________________________________________________________
(teismo pavadinimas)
Informatikos ir ryšių departamentui
prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos

PRANEŠIMAS
APIE ASMENS SAVANORIŠKĄ BAUDOS AR JOS DALIES SUMOKĖJIMĄ BAUDŽIAMAJAME
PROCESE
20____ m. ____________ d. Nr. _______
1. Pranešame, kad ________________________________________________________________________
(nuteistojo asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data ir gimimo vieta)
_______________________________________________________________________________________
2. Pripažintas kaltu ________________________________________________________________________
(teismo pavadinimas, sprendimo priėmimo data, LR BK straipsnis (-iai), paskirta bausmė)
_______________________________________________________________________________________
3. Paskirtos baudos dydis _______ MGL, ________Lt
4. Paskirtos baudos arba jos dalies sumokėjimo data 20_____ m. ___________________ d.
5. Sumokėtos baudos dalies dydis_________Lt
Teismo teisėjas

_____________
(parašas)

_____________________
(vardas, pavardė)

Pranešimą užpildęs asmuo ________________________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas, telefono Nr.)

______________
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Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
28 priedas
(Pranešimo formos pavyzdys)
______________________________________________________________________________________
(antstolio (antstolių) kontoros pavadinimas ir adresas)
______________________________________________________________________________________
Informatikos ir ryšių departamentui
prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos
PRANEŠIMAS
APIE ASMENS PRIVERSTINĮ BAUDOS AR JOS DALIES IŠIEŠKOJIMĄ BAUDŽIAMAJAME PROCESE
20____ m. ____________ d. Nr. _______
1. Pranešame, kad ________________________________________________________________________
(nuteistojo asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data ir gimimo vieta)
_______________________________________________________________________________________
2. Pripažintas kaltu ________________________________________________________________________
(teismo pavadinimas, sprendimo priėmimo data, LR BK straipsnis (-iai), paskirta bausmė)
_______________________________________________________________________________________
3. Paskirtos baudos dydis _______ MGL, ________Lt
4. Vykdomojo rašto išdavimo data 20_____ m. ___________________ d.
5. Vykdomosios bylos numeris ___________________
6. Paskirtos baudos arba jos dalies išieškojimo data 20_____ m. ___________________ d.
7. Išieškotos dalies baudos dydis _________Lt

Antstolis

_____________
(parašas)

_____________________
(vardas, pavardė)

Pranešimą užpildęs asmuo ________________________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas, telefono Nr.)

______________
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Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
29 priedas
(Pranešimo formos pavyzdys)
(probacijos tarnybos pavadinimas, adresas)
______________________________________________________________________________________
Informatikos ir ryšių departamentui
prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos

PRANEŠIMAS
APIE BAUSMIŲ, AUKLĖJAMOJO IR BAUDŽIAMOJO POVEIKIO PRIEMONIŲ IR PROBACIJOS
VYKDYMĄ
20__ m. _______________ d. Nr. ___________
1. Asmens kodas _________________________________________________________________________
2. Vardas _______________________________________________________________________________
3. Pavardė ______________________________________________________________________________
4. Tėvo vardas ___________________________________________________________________________
(tėvo vardas įrašomas, jeigu nežinomas arba nesuteiktas asmens kodas)
5. Gimimo data 19__ m. _______________ d.
6. Gimimo vieta __________________________________________________________________________
(savivaldybės pavadinimas)
7. Bausmių, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemonių ir probacijos vykdymo pradžios data:
20___ m. ________________ d.
8. Pagrindas:
8.1. nuteistas (-a) _________________________________________________________________________
(sprendimo data, teismo pavadinimas, teismo priimto sprendimo rūšis)
_______________________________________________________________________________________
(BK straipsniai, dalys ir punktai, nusikalstama veika, paskirta bausmė, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio
priemonė)
______________________________________________________________________________________ ;
(bausmės vykdymo atidėjimas)
8.2. paleistas (-a) lygtinai iš laisvės atėmimo vietos ______________________________________________
(sprendimo data, teismo pavadinimas)
______________________________________________________________________________________ ;
(teismo priimto sprendimo rūšis, neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalis)
8.3. pakeitė gyvenamąją vietą ir atvyko iš ______________________________________ probacijos tarnybos
veiklos teritorijos.
9. Bausmių, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemonių ir probacijos vykdymo nutraukimo data:
20__ m. ______________ d.
10. Pagrindas:
_______________________________________________________________________________________
(sprendimo data, teismo pavadinimas, teismo priimto sprendimo rūšis)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(kitas nutraukimo pagrindas)
__________________________
(pareigos)

________________
(parašas)

__________________________
(vardas ir pavardė)

Pranešimą užpildęs asmuo ________________________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, darbo telefonas)

______________
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Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
30 priedas
(Pranešimo formos pavyzdys)
______________________________________________________________________________________
(teritorinės policijos komisariato areštinės / laisvės atėmimo vietos pavadinimas)
Informatikos ir ryšių departamentui
prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos

PRANEŠIMAS APIE SUIMTĄJĮ (NUTEISTĄJĮ)
20__ m. _______________ d. Nr. ___________
1. Asmens kodas ________________________________________________________________________
2. Vardas ______________________________________________________________________________
3. Pavardė _____________________________________________________________________________
4. Tėvo vardas __________________________________________________________________________
(tėvo vardas įrašomas, jeigu nežinomas arba nesuteiktas asmens kodas)
5. Gimimo data 19___ m. ____________ d.
6. Gimimo vieta__________________________________________________________________________
7. Gyvenamoji vieta ______________________________________________________________________
8. Pilietybė _____________________________________________________________________________
9. Lytis ________________________________________________________________________________
10. Suėmimo data 20__ m. ____________ d.
11. Suėmimo teisinis pagrindas ____________________________________________________________
(teismo pavadinimas, sprendimo rūšis ir data)
12. Baudžiamosios bylos Nr.
13. Ikiteisminio tyrimo pradžios data 20___m. _______________ d., pagal ___________________
(valstybės pavadinimas)
BK straipsnį (-ius)
14. Pripažintas kaltu 20__ m. _______________ d. _________________________ nuosprendžiu
(valstybės, teismo pavadinimas)
pagal BK ________________________ straipsnį (-ius)
15. Paskirta galutinė bausmė _________metai _________mėnesiai _________dienos
16. Nuosprendžio įsiteisėjimo data 20___ m. _______________ d.
17. Bausmės pradžia 20___ m. ____________ d.
18. Nuosprendžio pakeitimai: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
19. Atvykimo / išvykimo (pabraukti) data 20___ m. _________________ d. __________________
______________________________________________________________________________________
(atvykimo / išvykimo vieta)
______________________________________________________________________________________

46
Pranešimo 2-oji pusė
20. Paleidimo data 20__ m. ____________ d.
21. Paleidimo teisinis pagrindas _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
22. Išvyko gyventi ________________________________________________________________________
(adresas, valstybė)
23. Sugrąžintas į laisvės atėmimo vietą 20__ m. ______________d.
24. Sugrąžinimo teisinis pagrindas ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
25. Asmuo perimtas 20___ m. ______________d. iš ____________________________________________
(valstybė)
26. Perėmimo teisinis pagrindas ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(užsienio valstybės teismo nuosprendis, Europos arešto orderis, tarptautinė sutartis, kitas ES ar tarptautinis
dokumentas)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
27. Asmuo perduotas 20___ m. ______________d. į ___________________________________________
(valstybė)
28. Perdavimo teisinis pagrindas ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(LR teismo sprendimas, jo data ir rūšis, Europos arešto orderis, tarptautinė sutartis, kitas ES ar tarptautinis
dokumentas)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
29. Mirties data 20___ m. ________________ d.
Pranešimas apie mirties registraciją išsiųstas 20___ m. _____________ d.

Pranešimą užpildęs asmuo ________________________________________________________________
(pareigos, vardas, pavardė, parašas, telefono Nr.)

______________
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Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
31 priedas
(Pranešimo formos pavyzdys)
_____________________________________________________________________________________
(laisvės atėmimo vietos pavadinimas)
Informatikos ir ryšių departamentui
prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos
PRANEŠIMAS APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO
DEKRETO DĖL MALONĖS SUTEIKIMO ĮVYKDYMĄ
20__ m. _______________ d. Nr. ___________
Pranešame, kad nuteistajam _______________________________________________________________
(vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gimimo vieta)
______________________________________________________________________________________ ,
kuris pripažintas kaltu 20_____ m. ________________ d. ________________________________________
______________________________________________________________________________________
(teismo pavadinimas, sprendimo priėmimo data, LR BK straipsnis (-iai), paskirta bausmė)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(paskirtos bausmės atlikimo laikas)
______________________________________________________________________________________
(vėlesni nuosprendžio pakeitimai)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ ,
vadovaujantis nurodymu dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 20__ m. _____________ d. dekreto Nr. ____
„Dėl malonės suteikimo“ vykdymo, gautu 20____ m. _____________ d. (20____ m. ____________ d.
„Valstybės žiniomis“ Nr. _________, gautomis 20____ m. _____________ d.),
sumažinta bausmė nuo____________________________ iki _____________________________________ .
(metai, mėnesiai, dienos)
(metai, mėnesiai, dienos)
Nuteistasis paleistas 20___ m. ____________ d. ir išvyko ________________________________________
______________________________________________________________________________________
(valstybė, adresas)
20____ m. ____________ d. nuteistajam pranešta apie bausmės sumažinimą
nuo_________________________ iki __________________________
(metai, mėnesiai, dienos)
(metai, mėnesiai, dienos)

Direktorius __________________
(parašas)
A. V.

______________________
(vardas, pavardė)

______________

48
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
32 priedas
(Pranešimo formos pavyzdys)
______________________________________________________________________________________
(laisvės atėmimo vietos pavadinimas)
Informatikos ir ryšių departamentui
prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos
PRANEŠIMAS APIE AMNESTIJOS AKTO TAIKYMĄ
20__ m. _______________ d. Nr. ___________
_________________
(surašymo vieta)
Amnestijos komisija, vadovaudamasi ______________________
(laisvės atėmimo vietos pavadinimas)
(Amnestijos akto data,
______________________________________________________________________________________
Amnestijos akto pavadinimas)
straipsnio dalies punktu,
N U S P R E N D Ž I A nuteistajam _________________________________________________________
(nuteistojo asmens vardas ir pavardė, asmens kodas)
nuteistam _____ m. ____________ ___ d. ____________________________________________________
(teismo pavadinimas, LR BK straipsnis, bausmė,
______________________________________________________________________________________
bausmės atlikimo laikas, vėlesni nuosprendžio pakeitimai)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
sumažinti bausmę nuo ______________ iki _____________.

Direktorius __________________
(parašas)
A. V.

__________________
(vardas ir pavardė)

______________
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Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
33 priedas
(Pranešimo formos pavyzdys)

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATION DEPARTMENT
UNDER THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
Budgetary institution, Šventaragio Str. 2, LT-01510 Vilnius, tel. +370 5 271 7177,
fax +370 5 271 8921, e-mail: ird@vrm.lt
Data is collected and stored in the Register of Legal Entities, code 188774822
____________________________________
(institucijos pavadinimas / institution name)
____________________________________

PRANEŠIMAS
APIE FIZINĮ ASMENĮ, NUTEISTĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE
NOTIFICATION
CONCERNING A NATURAL PERSON CONVICTED IN A TERITORY OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
20___m. ______________d. Nr.
Nuteistojo asmens duomenys/Personal details of convicted person:
Vardas ir pavardė / Full name:
Ankstesni (-is) vardai (-as) ir pavardės (-ė), jei
žinomi / Previous name (s), if applicable:
Slapyvardis ir (arba) pravardė (-ės), jei žinomi /
Pseudonym and / or alias name (s), if applicable:
Lytis / Gender:
Gimimo data ir vieta / Date and place of birth:
Asmens kodas / Identity number:
Pilietybė / Nationality:
Asmens dokumento tipas ir numeris / Tipe and
number of identification document:
Tėvų vardai ir pavardės / Parent’s fullnames:
Pirštų atspaudai, jeigu žinomi / Fingerprints, if
available:
Apkaltinamojo nuosprendžio duomenys/Details of Conviction:
Nuosprendžio priėmimo data / Date of conviction:
Nuosprendžio įsiteisėjimo data / Conviction came
into force on:
Teismo pavadinimas / Name of the court:

50
Nusikalstamos veikos padarymo data/Date of
offence:
Nusikalstama veika (Baudžiamojo kodekso
straipsnis ir jo pavadinimas) / Offence (Article of the
Criminal Code and its title):
Galutinė paskirta bausmė ir duomenys susiję su jos
vykdymu / The final imposed sentence and data
related with enforcement of the sentence
Ankstesnio nuosprendžio pakeitimas ar
panaikinimas / Previous conviction amendment or
cancellation
Baudžiamojo kodekso straipsnio, jo dalies arba
punkto redakcija / Wording of the Article or its
Paragraph or Subparagraph
Papildoma informacija / Additional information:

___________________
(pareigos)

_________________
(parašas)
A. V.

___________________________________________________
(rengėjo vardas ir pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas)

______________

____________________
(vardas, pavardė)
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Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro objektų
registravimo ir duomenų teikimo taisyklių
34 priedas
(Atsakymo į paklausimą formos pavyzdys)

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS DEPARTMENT
UNDER THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA
Budgetary institution, Šventaragio Str. 2, LT-01510 Vilnius, tel. +370 5 271 7177,
fax +370 5 271 8921, e-mail: ird@vrm.Lt
Data is collected and stored in the Register of Legal Entities, code 188774822
________________________________
(institucijos pavadinimas / institution name)
________________________________

Į 20 m. _________ d. Nr. __________

ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENYS APIE FIZINĮ ASMENĮ
EXTRACT
ON DATA FROM THE REGISTER OF SUSPECTS, ACCUSED AND CONVICTS ABOUT A NATURAL
PERSON
20 ___ m. _________ d. Nr. ___________
20 ___ m. __________ d. Įtariamųjų kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenimis:
According to the data from the Register of Suspects, Accused and Convicts as of 20____ m. _________ d.,
______________________________, ____________________, ______________________________:
(Vardas ir pavardė / name and surname) (gimimo data / date of birth) (asmens kodas / personal ID
code)
Date of conviction:
Name of the court:
Information on the offence:
Imposed sentence:
Subsequent decisions:
Wordings:

_________________
(pareigos)

A. V.

_______________
(parašas)

__________________________________________________
(rengėjo vardas ir pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas)

______________

____________________
(vardas ir pavardė)

