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DĖL INFORMACIJOS PATIKSLINIMO

Atsakydami į Jūsų prašymą patikslinti informaciją, pakartotinai informuojame, kad į Jūsų
keliamus klausimus dėl sertifikavimo paslaugų teikimo vykdant Nekilnojamojo turto sandorių
viešąją elektroninę paslaugą (NETSVEP) ir Juridinių asmenų registravimo elektroninę paslaugą
(JAREP) buvo atsakyta Teisingumo ministerijos 2012 m. lapkričio 12 d. raštu Nr. ( 1. 18.)7R-7831,
2012 m. gruodžio 18 d. raštu Nr. ( 1.23.)7R-8712, 2012 m. gruodžio 27 d. raštu Nr. ( 1.23.)7R-8852,
2013 m. sausio 18 d. raštu Nr. ( 1.23.)7R-513, 2013 m. vasario 19 d. raštu Nr. ( 1. 18.)7R- 1258 ir
2013 m. kovo 25 d. raštu Nr. ( 1.23.)7R-218 1. Minėtuose raštuose Jums buvo paaiškinta, kad
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų 7 punkte numatyta, kad Teisingumo
ministerijos veiklos tikslai yra formuoti valstybės politiką nacionalinės teisinės sistemos plėtros
<...> ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės registrų ir informacinių sistemų veiklos srityse ir
organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti šios valstybės politikos įgyvendinimą. Nuostatų 8.18
punktas numato, kad Teisingumo ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, metodiškai
vadovauja ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės registrų ir informacinių sistemų kūrimui ir
koordinuoja jtĮ funkcionavimą.
Minėtuose Teisingumo ministerijos raštuose taip pat buvo nurodyta, kad valstybės įmonė
Registrų centras, vadovaudamasi savo įstatais ir įgyvendindama savo tikslus, vykdo šia veiklą generuoja kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatus, juos išduoda, administruoja sertifikavimo
procesą ir teikia kitas su šiais sertifikatais susijusias paslaugas (teisingumo ministro 2008 m. spalio
13 d. įsakymas Nr. 1R-389 "Dėl teisingumo ministro 2004 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 1R-30 1
"Dėl valstybės įmonės Registrų centro įstatų patvitiinimo" pakeitimo"). 2008 metais galiojusios
Kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų registravimo tvarkos ,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 1 d. nutarimu Nr. 2 108, (nuo
20 11 m. sausio 17 d. - Kvalifikuotus sertifikatus sudarančių se1iifikavimo paslaugtĮ teikėjq
registravimo tvarkos aprašas) (toliau - Sertifikavimo paslaugų teikėjų registravimo tvarka) 5.5.
punktas nustatė, kad paslaugq teikėjas, norėdamas užsiregistruoti, ne vėliau kaip prieš 30
kalendorinių diemĮ iki sertifikattĮ sudarymo paslaugų teikimo pradžios turi pateikti Informacinės
visuomenės plėtros komitetui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pažymą apie paslaugq
teikėjo įregistravimą Asmens duomenų valdytojq valstybės registre.

Atsižvelgiant į tai, kad tuo metu valstybės įmonė Registrų centras nebuvo ir negalėjo būti
įregistruotas kaip asmens duomenų valdytojas Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje, nes tuo
metu dar nevykdė šios veiklos, tačiau, įvertinant tai, kad ši veikla buvo neatsiejamai susijusi su
Nekilnojamojo turto registro plėtra siekiant tinkamai ir efektyviai įgyvendinti NETSVEP,
Informacinės visuomenės plėtros komitetui ir buvo pateiktas Teisingumo ministerijos
Nekilnojamojo turto asmens duomenų valdytojo registravimo išrašas, kuriame valstybės įmonė
Registrq centras nurodoma kaip Nekilnojamojo turto registro duomenų tvarkytojas, kadangi
kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatų generavimo paslauga buvo susijusi su minėto registro
veikla.
2008 metais galiojusios Sertifikavimo paslaugų teikėją registravimo tvarkos 9 punktas
nustatė, kad Informacinės visuomenės plėtros komitetas neregistruqįa paslaugą teikėjo, jeigu iš
pateiktą dokumentą nustato, kad netenkinami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyti
reikalavimai kvalifikuotus sertifikatus sudarantiems sertifikavimo paslaugą teikėjams arba paslaugą
teikėjo prašyme ir prie prašymo pridėtuose dokumentuose pateikti neišsamūs ar klaidingi
duomenys.
Pažymėtina, kad Asmens duomeną valdytoją valstybės registro duomeną išrašas, kuriame
Teisingumo ministerija nurodyta kaip asmens duomeną valdytoja, nėra Teisingumo ministerijai
priklausantis dokumentas, kaip tai teigiama JūstĮ rašte. Patvirtintus Asmens duomeną valdytoją
valstybės registro duomeną išrašus teikia Valstybinė duomeną apsaugos inspekcija. Vadovaujantis
Asmens duomeną valdytoją valstybės registro nuostatą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 262, 40 punktu, vieši Asmens duomeną valdytoją
valstybės registro duomenys skelbiami interneto tinklalapyje (www.ada.lt) ir išspausdinti
neatlygintinai teikiami asmenims, pateikusiems prašymus.
Kartu norėtume pažymėti, kad valstybės įmonės RegistnĮ centro vykdomi projektai
NETSVEP ir JAREP buvo prižiūrimi Teisingumo ministerijos, Centrinės projektq valdymo
agentūros ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos finansą
ministerijos. Teisingumo ministerija ne kartą yra pabrėžusi, kad valstybės įmonės Registrą centro
dalyvavimas kvalifikuotą sertifikatq sudarymo paslaugą rinkoje yra suderinamas su šios įmonės
paskirtimi ir vizija, nes pagrindinės įmonės funkcijos yra registrq tvarkymas, o duomenq šiems
registrams teikimas ir gavimas vyksta elektroniniu būdu. Valstybės įmonės Registrą centro
kvalifikuotą sertifikatą sudarymo paslaugą teikimui ne kartą buvo pritarta ir valstybės įmonės
Registrą centro valdybos posėdžiuose (2008 m. sausio 14 d. valdybos posėdyje buvo nutarta iš
esmės pritarti Kvalifikuotų skaitmeniniq sertifikatą centro steigimui. 2008 m. sausio 18 d. valdybos
posėdyje buvo nutarta pagreitinti valstybės įmonės Registrą centro Kvalifikuotų skaitmeninią
sertifikatą centro steigimą. 2008 m. spalio 9 d. valdybos posėdyje buvo nutarta papildyti valstybės
įmonės Registrą centro įstatus nurodant, kad valstybės įmonė Registrq centras generuoja
kvalifikuotus elektroninio parašo setiifikatus, juos išduoda, administruoja sertifikavimo procesą ir
teikia kitas su šiais sertifikatais susijusias paslaugas.)
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, dar kartą pažymime, kad valstybės įmonės Registrq centro
pateikti dokumentai atitiko tuo metu keliamus reikalavimus bei buvo teikiami Teisingumo
ministerijos pritarimu.
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