INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE SUSISIEKIMO
MINISTERIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2006 M. LIEPOS 12 D. ĮSAKYMO NR.
T-65 „DĖL INFORMACIJOS RINKMENŲ SĄRAŠO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
2017 m. gegužės 12 d. Nr. T-49
Vilnius
Vadovaudamasis Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir
likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d.
nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir
likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės
gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstatymo 20 straipsnio 5 dalies ir 21 straipsnio
įsigaliojimo datą bei siekdamas užtikrinti pakartotiniam naudojimui skirtų informacijos rinkmenų
metaduomenų tvarkymo funkcijų tęstinumą:
P a k e i č i u Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatus, patvirtintus Informacinės
visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. liepos 12
d. įsakymu Nr. T-65 „Dėl Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatų patvirtinimo“, ir išdėstau juos
nauja redakcija (pridedama).

Direktorius

Ramūnas Čepaitis

2
PATVIRTINTA
Informacinės visuomenės plėtros komiteto
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. liepos 12 d. įsakymu
Nr. T-65
(Informacinės visuomenės plėtros komiteto
prie Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministerijos direktoriaus
2017 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. T-49
redakcija)
INFORMACIJOS RINKMENŲ SĄRAŠO NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Informacijos rinkmenų sąrašo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Informacijos
rinkmenų sąrašo (toliau – Sąrašas) steigimo teisinį pagrindą, tikslą, uždavinius, pagrindines
funkcijas, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūras, duomenų teikimo ir naudojimo tvarką,
duomenų saugos reikalavimus, finansavimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarką.
2. Sąrašo steigimo teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 7 straipsnio 3 dalis.
3. Teisės aktai, kuriais vadovaujamasi kuriant, valdant ir tvarkant Sąrašą:
3.1. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;
3.2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir
įstaigų įstatymas;
3.3. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;
3.4. Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo
tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 vasario 27 d. nutarimu Nr. 180
„Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“;
3.5. Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m.
vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo
metodikos patvirtinimo“;
3.6. Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos vyriausybės 2013 liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės
informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės
informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės
informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo
patvirtinimo“;
3.7. Elektroninių paslaugų kokybės vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-416 (1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų
patvirtinimo“;
3.8. Viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 3-245 (1.5 E) „Dėl viešojo
sektoriaus duomenų atvėrimo rekomendacijų patvirtinimo“;
3.9. Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės
visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu
Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“;
3.10. Duomenų informacijos rinkmenų sąrašui pateikimo taisyklės, patvirtintos
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus
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2006 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. T-50 „Dėl duomenų Informacijos rinkmenų sąrašui pateikimo
taisyklių patvirtinimo“;
3.11. Techniniai valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių
sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai, patvirtinti
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 „Dėl
Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų
informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“.
4. Nuostatuose vartojamos 3 punkte išvardintuose teisės aktuose vartojamos sąvokos ir
trumpiniai.
5. Sąrašo tikslas – informacinių technologijų priemonėmis tvarkyti valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų pateikiamus informacijos rinkmenų (toliau – Rinkmena) aprašymus bei teikti
juos pakartotiniam naudojimui.
6. Sąrašo uždaviniai:
6.1. automatizuoti Rinkmenų aprašymų surinkimą;
6.2. automatizuoti Rinkmenų aprašymų kokybės kontrolę.
7. Sąrašo funkcijos:
7.1. Rinkmenų aprašymų rinkimas, kaupimas ir sisteminimas;
7.2. Rinkmenų aprašymų pagal paieškos kriterijus teikimas;
7.3. Rinkmenų aprašymų kokybės kontrolė;
7.4. informacijos publikavimas, diskusijų ir klausimų-atsakymų valdymas.
II SKYRIUS
SĄRAŠO ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA
8.
Sąrašo valdytojas ir tvarkytojas – Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie
Susisiekimo ministerijos (toliau – Komitetas).
9.
Komitetas, kaip Sąrašo valdytojas ir tvarkytojas, atlieka Lietuvos Respublikos
valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme
nurodytas teises ir pareigas bei atlieka šias funkcijas:
9.1. rengia Sąrašo funkcionavimo metodinius dokumentus;
9.2. sudaro Sąrašo klasifikatorius;
9.3. organizuoja Sąrašo techninės ir programinės įrangos rengimo ir modernizavimo
darbus;
9.4. organizuoja asmenų, teikiančių Sąrašo duomenis, mokymą.
9.5. nustato Rinkmenų aprašymo struktūrą;
9.6. nustato Rinkmenų aprašymų sudarymo procedūras;
9.7. nustato Sąrašo duomenų skelbimo ir teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau
vadinama – asmenys) formą ir būdus;
9.8. nustatyto prieigos prie Sąrašo duomenų bazės teisių suteikimo tvarką.
9.9. vertina ir tvirtina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų (toliau – Įstaigos)
suformuotus duomenis, jų pakeitimus arba teikia siūlymus Įstaigoms patikslinti jų suformuotus
duomenis;
9.10. organizuoja Sąrašo duomenų bazės techninį aptarnavimą ir priežiūrą;
9.11. tvarko Sąrašo klasifikatorius;
9.12. suteikia Įstaigoms duomenų įrašymo į Sąrašo duomenų bazę ir duomenų keitimo
teises, tvarko Įstaigų apskaitą.
10. Sąrašui pirminius duomenis teikia Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme nustatytos Įstaigos.
11. Sąrašą naudojantys asmenys yra Įstaigų įgalioti asmenys, kurie:
11.1. turi teisę naudotis Sąrašo funkcionalumais;
11.2. rengia tvarkomų Rinkmenų aprašymus, užpildydami pateiktas formas;
11.3. atsako už Rinkmenų aprašymų sudarymą ir pasikeitusių Rinkmenų aprašymų
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atnaujinimą laiku.
III SKYRIUS
SĄRAŠO INFORMACINĖ STRUKTŪRA
12. Sąraše kaupiami Rinkmenų aprašymo duomenys:
12.1. Rinkmenos kodas;
12.2. Rinkmenos pavadinimas;
12.3. alternatyvus Rinkmenos pavadinimas;
12.4. Rinkmenos apibūdinimo aprašymas;
12.5. Rinkmenos temos ir potemių pasirinkimas pagal veiklos sritį;
12.6. Rinkmeną apibūdinantys reikšminiai žodžiai;
12.7. Rinkmenos rūšis;
12.8. Rinkmenos duomenų formatas;
12.9. Rinkmenos pradžios data;
12.10. Rinkmenos pabaigos data;
12.11. Rinkmenos informacijos atnaujinimo dažnumas;
12.12. Rinkmenos šaltinio internetinis adresas;
12.13. Rinkmenos duomenų teikimo sąlygų aprašymas;
12.14. duomenų patikimumo požymis (Įstaiga prisiima atsakomybę už Rinkmenos duomenų
išsamumą ir tikslumą arba Įstaiga neprisiima tokios atsakomybės dėl tam tikrų priežasčių);
12.15. Įstaigai neprisiimant atsakomybės už Rinkmenos duomenų išsamumą ir tikslumą
išdėstomos priežastys;
12.16. duomenų išsamumo parametras (visi duomenys yra sukaupti, duomenys dar
kaupiami);
12.17. sukauptų duomenų kiekis (nurodomas procentais).
12.18. Rinkmenos tvarkytojo duomenys:
12.18.1. pavadinimas;
12.18.2. kontaktiniai duomenys:
12.18.3. telefono numeris;
12.18.4. elektroninio pašto adresas;
13.
Rinkmenos tvarkytojo įgalioto asmens duomenys:
13.1. vardas;
13.2. pavardė;
13.3. telefono numeris;
13.4. elektroninio pašto adresas;
13.5. prisijungimo vardas.
14.
Rinkmenos aprašymo būsena.
15.
Rinkmenos aprašymo būsenos pakeitimo data.
16.
Pranešimo duomenys :
16.1. pranešimą pateikusio asmens vardas;
16.2. pranešimą pateikusio asmens pavardė;
16.3. pranešimą pateikusio asmens atstovaujamos organizacijos pavadinimas;
16.4. pranešimą pateikusio asmens telefono numeris;
16.5. pranešimą pateikusio asmens elektroninio pašto adresas;
16.6. pranešimo tema;
16.7. pranešimo pateikimo data ir laikas;
16.8. pranešimo būsena;
16.9. pranešimo tekstas.
17.
Internetinio adreso tikrinimo duomenys:
17.1. identifikacinis kodas;
17.2. patikrinimo pradžios data ir laikas;
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17.3. nuorodų skaičius:
17.3.1. visų nuorodų skaičius;
17.3.2. patikrintų nuorodų skaičius;
17.3.3. nepatikrintų nuorodų skaičius;
17.3.4. teisingų nuorodų skaičius;
17.3.5. neteisingų nuorodų skaičius;
17.3.6. žyma apie gaunama atsakymą iš tarnybinės stoties (taip/ne);
17.3.7. iš tarnybinės stoties gaunamo atsakymo tekstas;
17.3.8. Rinkmenos tikrinimo data ir laikas;
17.3.9. procentinis kiekis sutapimo su praeitu internetiniu adresu.
18.
Paklausimo duomenys:
18.1. paklausimą užpildžiusio asmens elektroninis paštas;
18.2. pasirinkta paklausimo tema;
18.3. paklausimo tekstas;
18.4. paklausimo data ir laikas;
18.5. paklausimo atsakymo tekstas;
18.6. žyma apie paklausimo matomumą.
19.
Informacinio pranešimo duomenys:
19.1. pranešimo tema;
19.2. pranešimo tekstas;
19.3. pranešimo gavėjų sąrašas.
20.
Įstaigos duomenys:
20.1. Įmonės kodas;
20.2. pavadinimas;
20.3. adresas.
21. Iš Įstaigų gaunami Nuostatų 12.2 – 12.19 papunkčiuose išvardinti duomenys.
22. Tvarkant Sąrašą sudaromi ir naudojami tokie klasifikatoriai:
22.1. Rinkmenų temos ir potemiai;
22.2. Įstaigų sąrašas;
22.3. Rinkmenų rūšys;
22.4. duomenų formatai.
IV SKYRIUS
SĄRAŠO FUNKCINĖ STRUKTŪRA
23. Sąrašo funkcinę struktūrą sudaro – administravimo, duomenų pateikimo ir
publikavimo posistemės.
24. Administravimo posistemę sudaro:
24.1. Sąrašo naudotojų modulis, kurio funkcijos yra naudotojų registravimas, teisių
suteikimas ir jų duomenų tvarkymas;
24.2. Įstaigų ir klasifikatorių modulis, kurio funkcijos yra tvarkyti įstaigų duomenis bei
Sąraše naudojamus klasifikatorius;
24.3. Rinkmenų tvarkymo modulis, kurio funkcijos yra pateiktų Rinkmenų aprašų paieška,
peržiūra, kokybės kontrolė ir patvirtinimas arba pranešimo su pastabomis siuntimas Rinkmenos
tvarkytojui;
24.4. Komunikacijos modulis, kurio funkcijos pasiūlymų, pastabų ir pranešimų priėmimas ir
siuntimas, forumo valdymas;
24.5. Ataskaitų modulis, kurio funkcija yra Rinkmenų išrinkimas pagal pasirinktus paieškos
kriterijus ir suvestinių ataskaitų formavimas;
24.6. Analizės modulis, kurio funkcija yra automatinė Rinkmenos aprašyme pateiktų
nuorodų patikra ir jos rezultatų pateikimas.
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25. Duomenų pateikimo posistemio funkcijos yra naujos Rinkmenos aprašymo
formavimas ir pateikimas, publikuojamos Rinkmenos aprašymo peržiūra ir atmestos Rinkmenos
aprašymo tikslinimas ir pakartotinis pateikimas.
26. Paieškos ir atvaizdavimo posistemė, kurios funkcijos yra publikuojamų Rinkmenų
aprašymų paieška, pateikimas peržiūrai ar naudojimui bei suformuotų statistinių duomenų
pateikimas.
V SKYRIUS
SĄRAŠO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS
27. Sąrašo duomenys yra vieši.
28. Sąrašo duomenys duomenų gavėjams teikiami tokio turinio ir tokios formos, kurie
Komiteto jau naudojami ir nereikia papildomo duomenų apdorojimo.
29. Sąrašo duomenys duomenų gavėjams teikiami neatlygintinai.
30. Sąrašo duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės
erdvės valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso
neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami Valstybės informacinių išteklių
valdymo įstatymo nustatyta tvarka.
31. Duomenų gavėjas, registro ar informacinės sistemos, kuriems teikiami Sąrašo
duomenys, tvarkytojas, kiti asmenys, gavę Sąrašo duomenis, turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius,
neteisingus, neišsamius duomenis apie tai raštu, žodžiu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis
pranešdami Komitetui.
32. Gavęs informaciją apie jam perduotų duomenų netikslumus, Komitetas privalo per 3
darbo dienas nuo tokio pranešimo gavimo pateiktą informaciją patikrinti, prireikus ištaisyti Sąrašo
duomenų netikslumus ir apie atliktą ar neatliktą duomenų taisymą informuoti to pareikalavusį
asmenį tokiu būdu, kokiu buvo gautas pranešimas.
33. Pasikeitę Sąrašo duomenys atnaujinami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai
pasikeičia.
VI SKYRIUS
SĄRAŠO DUOMENŲ SAUGA
34. Už Sąrašo duomenų saugą pagal kompetenciją atsako Komitetas.
35. Sąrašo duomenys tvarkomi ir duomenų saugos reikalavimai nustatomi vadovaujantis:
35.1. Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;
35.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 716 „Dėl
Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių
aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos
įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo
gairių aprašo patvirtinimo“;
35.3. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;
35.4. kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
36. Sąrašo sauga užtikrinama vadovaujantis:
36.1. Lietuvos standartais LST ISO/IEC 27002:2014 ir LST ISO/IEC 27001:2013,
apibūdinančiais saugų informacijos sistemos duomenų tvarkymą;
36.2. Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių
sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 „Dėl
Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų
informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“;
36.3. Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos, Informacinės visuomenės plėtros
stebėsenos informacinės sistemos ir Informacijos rinkmenų sąrašo duomenų saugos nuostatais,
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patvirtintais Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus
2016 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. T-28 „Dėl Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos,
Informacinės visuomenės plėtros stebėsenos informacinės sistemos ir Informacijos rinkmenų sąrašo
duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“.
37. Sąrašo duomenys duomenų bazėje saugomi nuo Rinkmenos aprašymo išsaugojimo
datos iki tol, kol Rinkmenos tvarkytojas nusprendžia, kad Rinkmenos nėra aktuali ir jos aprašymą
pašalina. Panaikinus Rinkmenos aprašymą, jis perkeliamas į centrinės duomenų bazės archyvą kur
saugomas 10 metų.
VII SKYRIUS
SĄRAŠO FINANSAVIMAS
38.
lėšomis.

Sąrašas kuriamas, tvarkomas ir prižiūrimas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto

VIII SKYRIUS
SĄRAŠO MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
39. Sąrašas modernizuojamas ir likviduojamas Valstybės informacinių išteklių valdymo
įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 180 „Dėl
Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Prireikus nustatomos papildomos modernizavimo arba likvidavimo
tvarkos sąlygos.
40. Likviduojant Sąrašą, jo duomenys perkeliami į kitą informacinę sistemą, kuri
steigiama vietoj likviduojamos, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos
Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
41.

Už Nuostatų pažeidimus asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
______________

