Nr.
1.

Duomenų rinkimo
tikslas
Administracinių Lietuvos Respublikos
Fiksuoti administracinius
nusižengimų
asmens duomenų
nusižengimus ir skirti
registras
teisinės apsaugos
administracines
(2018-07-02
įstatymo 5 str. 1 d. 5 p., nuobaudas už ANK 72,
sutartis su IRD 6 str.;
73, 74, 75, 80 str.
Nr. (6-2)15RLietuvos Respublikos
numatytus
98/BS-2)
valstybės informacinių administracinius
išteklių valdymo
nusižengimus (ANK 589
įstatymo 10 str. 2 ir 9
str. 71 p.).
p., 11 str. 2 d. 10 p., 29 Atlikti fizinio asmens,
str. 1 d.;
norinčio tapti vaiko
Lietuvos Respublikos
globėju (rūpintoju),
administracinių
šeimynos steigėju,
nusižengimų registro
dalyviu, pasirengimo
įstatymo 7 str. 2 d.;
vaiko globai (rūpybai) ir
Administracinių
fizinio asmens, norinčio
nusižengimų registro
tapti budinčiu globotoju,
nuostatų, patvirtintų
patikrinimą dėl jų
2016 m. gruodžio 28 d. tinkamumo prižiūrėti
Lietuvos Respublikos
vaiką ir vaiko laikinosios
Vyriausybės nutarimu
ar nuolatinės globos
Nr. 1278 „Dėl
(rūpybos) nustatymo.
Administracinių teisės Atlikti norinčių įvaikinti
pažeidimų registro
asmenų ir faktiškai kartu
reorganizavimo ir
su jais gyvenančių asmenų
Administracinių
patikrinimą dėl jų
nusižengimų registro
tinkamumo įvaikinti
nuostatų patvirtinimo“, vaiką.
(toliau – ANR
Atlikti asmens, nuolat
nuostatai), 12.4, 41.6
gyvenančio Lietuvos
papunkčiais, 43 p.,
Respublikoje, patikrinimą
44.2, 48.4 papunkčiai;
dėl tinkamumo priimti
Lietuvos Respublikos
vaiką laikinai svečiuotis.
civilinio kodekso 3.217 Tikrinti, ar konkurso į
str. 1 d., 3.250 str. 2 d.; Tarnybos tarnautojo
ANR nuostatų 47
pareigas ar pakaitinio
punktu, 48.4 papunktis. valstybės tarnautojo
Lietuvos Respublikos
atrankos laimėtojas gali
vaiko teisių pagrindų
būti laikomas
įstatymo 36 str., 38 str. nepriekaištingos
Socialinės globos
reputacijos ir eiti valstybės
įstaigoje ar šeimynoje
tarnautojo pareigas.
globojamo (rūpinamo) Tikrinanti, ar
vaiko išleidimo laikinai priimamiems į pareigas ir
svečiuotis tvarkos
(ar) jau dirbantiems
aprašo 9.1–9.2
Tarnybos valstybės
papunkčiai, LR
tarnautojams ir
civilinio kodekso 3.210 darbuotojams, dirbantiems
Registras

Teisinis pagrindas

Duomenys
Asmens
kodas,
vardas,
pavardė, veido atvaizdas,
gimimo data, lytis, pilietybė;
asmens
dokumento
duomenys;
asmens
kontaktiniai
duomenys;
asmens mirties data;
administracinį nusižengimą
padariusio asmens būsena
(blaivus / neblaivus, apsvaigęs
/ neapsvaigęs nuo narkotinių,
psichotropinių ar kitų psichiką
veikiančių medžiagų);
žyma apie administracinį
nusižengimą
padariusio
asmens užimtumą (dirba /
nedirba);
ANK
straipsnis,
dalis,
punktas, kuriame nustatyta
administracinė atsakomybė už
padarytą
administracinį
nusižengimą,
pažeidimo
sunkumo lygis;
kito teisės akto, už kurio
asmuo
traukiamas
administracinėn atsakomybėn,
pavadinimas, straipsnis, dalis,
punktas, papunktis;
informacija ir žyma, kad
padaryta mažai pavojinga
veika, nustatyta ANK 12 str.
„Mažai pavojinga veika“.

straipsnio 4 dalis ir
3.269 straipsnio 6
punktas

2.

Įtariamųjų,
kaltinamųjų ir
nuteistųjų
registras
(2018-02-13
sutartis su IRD
Nr. (6-4)15R220/14-218)

pagal darbo sutartis,
netaikomi darbo
apribojimai numatyti
Lietuvos Respublikos
vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymo 30 str. 1
d. 1 p.
Reaguojant į pranešimą
apie galimą vaiko teisių
pažeidimą bei vertinant
situaciją.
Lietuvos Respublikos
Tikrinti, ar konkurso į
asmens duomenų,
Tarnybos tarnautojo
tvarkomų nusikalstamų pareigas ar pakaitinio
veikų prevencijos,
valstybės tarnautojo
tyrimo, atskleidimo ar
atrankos laimėtojas gali
baudžiamojo
būti laikomas
persekiojimo už jas,
nepriekaištingos
bausmių vykdymo arba reputacijos ir eiti valstybės
nacionalinio saugumo
tarnautojo pareigas.
ar gynybos tikslais,
Tikrinanti, ar
teisinės apsaugos
priimamiems į pareigas ir
įstatymo 7 str. 2 ir 3 d.; (ar) jau dirbantiems
Europos Parlamento ir Tarnybos valstybės
Tarybos reglamento
tarnautojams ir
(ES) 2016/679 6 str. 1
darbuotojams, dirbantiems
d. c p. ir 3 d., 10 str.;
pagal darbo sutartis,
Lietuvos Respublikos
netaikomi darbo
asmens duomenų
apribojimai numatyti
teisinės apsaugos
Lietuvos Respublikos
įstatymo 3 str. 1 d.;
vaiko teisių apsaugos
Lietuvos Respublikos
pagrindų įstatymo 30
valstybės informacinių straipsnio 1 dalies
išteklių valdymo
1punkte.
įstatymo 11 str. 1 d. 1 Atlikti fizinio asmens,
p. ir 2 d. 10 p.;
norinčio tapti vaiko
Įtariamųjų, kaltinamųjų globėju (rūpintoju),
ir nuteistųjų registro
šeimynos steigėju,
nuostatų, patvirtintų
dalyviu, pasirengimo
Lietuvos Respublikos
vaiko globai (rūpybai) ir
Vyriausybės 2012 m.
fizinio asmens, norinčio
balandžio 18 d.
tapti budinčiu globotoju,
nutarimu Nr. 435 „Dėl patikrinimą dėl jų
Įtariamųjų, kaltinamųjų tinkamumo prižiūrėti
ir nuteistųjų registro
vaiką ir vaiko laikinosios
nuostatų patvirtinimo ir ar nuolatinės globos
veiklos pradžios
(rūpybos) nustatymo.
nustatymo“, 2 ir 4
Atlikti norinčių įvaikinti
punktais, 12.2, 66.2,
asmenų ir faktiškai kartu
66.4 ir 67.3
su jais gyvenančių asmenų
papunkčiais;
patikrinimą dėl jų

Asmens kodas, gimimo data,
vardas, pavardė, lytis
pilietybė, asmens dokumento
duomenys, gyvenamosios
vietos adresas, kontaktiniai
duomenys, dėl asmens
ikiteisminio tyrimo metu
priimtų nutarimų ir nutarčių
bei teisminio nagrinėjimo
metu priimtų nutarčių ir
nuosprendžių duomenys,
duomenys apie jiems paskirtų
bausmių vykdymą ir atlikimą,
taip pat duomenys apie jų
teistumą, teistumo laiko
sutrumpinimą, teistumo
panaikinimą ir išnykimą.

3.

Gyventojų
registras
(sutartis su RC
Nr. RD-12/1493/1)
Prisijungiama ir
per Socialinės
paramos šeimai
informacinę
sistemą (toliau –
SPIS)

Įtariamųjų, kaltinamųjų
ir nuteistųjų registro
objektų registravimo ir
duomenų teikimo
taisyklių, patvirtintų
Informatikos ir ryšių
departamento prie
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų
ministerijos
direktoriaus 2012 m.
rugpjūčio 10 d.
įsakymu Nr. 5V-67
„Dėl Įtariamųjų,
kaltinamųjų ir
nuteistųjų registro
objektų registravimo ir
duomenų teikimo
taisyklių patvirtinimo“,
31, 37, 45 ir 50 p.;
Lietuvos Respublikos
įtariamųjų, kaltinamųjų
ir nuteistųjų registro
įstatymo 6 str. 3 d.;
Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 3.210
str. 4 d., 3.217 str. 1 d.,
3.266 str. 1 d. ir 3.269
str. 6 p.;
Lietuvos Respublikos
vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymo 30
str. 1 d. 1 p., 5 ir 7 d.;
50 str. 1 d. 5, 12 ir 17
p., 2 d. 1 ir 4 p.;
Lietuvos Respublikos
vaiko teisių pagrindų
įstatymo 36 str., 38 str.

tinkamumo įvaikinti
vaiką.
Atlikti asmens, nuolat
gyvenančio Lietuvos
Respublikoje, patikrinimą
dėl tinkamumo priimti
vaiką laikinai svečiuotis.
Reaguojant į pranešimą
apie galimą vaiko teisių
pažeidimą bei vertinant
situaciją.

Europos Parlamento ir
Tarybos
reglamento
(ES) 2016/679 6 str. 1
d. c p.;
Lietuvos Respublikos
valstybės informacinių
išteklių
valdymo
įstatymo 26 str. 1 d., 27
str. 8 d., 29 str. 2 d., 35
str. 3 d.;
Lietuvos Respublikos
gyventojų
registro
įstatymo 4 str. 2 d.;

Nustatyti nepilnamečio
tėvų ir / arba jo giminaičių
gyvenamąją vietą,
reaguojant į pranešimą
apie galimą vaiko teisių
pažeidimą, paskiriant
vaikui globą (rūpybą)
šeimose, šeimynose,
globos centruose ir globos
institucijose, Lietuvos
Respublikos civiliniame
kodekse nustatytais
atvejais ir tvarka ginti

Asmens kodas, vardas,
pavardė, deklaruotos
gyvenamosios vietos adresas,
asmens tėvų vardai, pavardės,
gimimo datos, deklaruotos
gyvenamosios vietos adresas

Lietuvos Respublikos
gyventojų
registro
nuostatais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014 m.
gruodžio 23 d. nutarimu
Nr. 1495 „Dėl Lietuvos
Respublikos gyventojų
registro
nuostatų
patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos
vaiko teisių pagrindų
įstatymo 36 str., 38 str.

vaiko teises ir teisėtus
interesus teisme,
dalyvaujant teismo
posėdžiuose ir pateikti
teismui išvadą,
atstovaujant vaiko
interesams, teisės aktų
nustatyta tvarka dalyvauti
neturtinio pobūdžio
teismo sprendimų, priimtų
dėl vaiko, vykdymo
procese.

4.

Nekilnojamojo
turto registras
(sutartis su RC
Nr. RD-12/1493/1)

Europos Parlamento ir
Tarybos
reglamento
(ES) 2016/679 6 str. 1
d. c p.;
Lietuvos Respublikos
valstybės informacinių
išteklių
valdymo
įstatymo 26 str. 1 d., 27
str. 8 d., 29 str. 2 d., 35
str. 3 d.;
Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo
turto
registro įstatymo 42 str.
1 d., 2 d. 5 p.;
Nekilnojamojo turto
registro nuostatais,
patvirtintais Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2014 m.
balandžio 23 d.
nutarimu Nr. 379 „Dėl
Nekilnojamojo turto
registro nuostatų
patvirtinimo“, 124 p.
Lietuvos Respublikos
vaiko teisių pagrindų
įstatymo 36 str., 38 str.

Ginti vaiko teises ir
teisėtus interesus teisme,
dalyvaujant teismo
posėdžiuose ir pateikti
teismui išvadą, teisės aktų
nustatyta tvarka dalyvauti
neturtinio pobūdžio
teismo sprendimų, priimtų
dėl vaiko, vykdymo
procese, taip pat
organizuoti patalpų
Tarnybai ir jos
teritoriniams padaliniams
paiešką, įsigijimą, nuomą.
Rengiant ieškinius dėl
tėvų valdžios ribojimo,
išvadas dėl išlaikymo
priteisimo,
reaguojant į pranešimą
apie galimą vaiko teisių
pažeidimą, vertinant vaiko
ir šeimos situaciją.

5.

Testamentų
registras
(sutartis su RC
Nr. SR7-

Testamentų
registro
nuostatų,
patvirtintų
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
2001 m. gegužės 22 d.

Kreiptis į teismą dėl
leidimo (ne)priimti
palikimo nepilnamečio
vaiko vardu; Lietuvos
Respublikos civiliniame

Registro numeris,
nekilnojamųjų daiktų unikalūs
kodai; registravimo (registro
įrašo paskutinio tikslinimo)
data; nekilnojamojo turto
kadastrinis adresas (kadastro
vietovė, blokas, kadastro
numeris); nekilnojamojo turto
pašto adresas (pagal
nekilnojamojo turto
registravimo datą);
nekilnojamojo turto
savininkas, nuomininkas ar
naudotojas, bendrasavininkiai
(kiekvieno iš jų valdomą
dalį); nekilnojamojo turto
kadastriniai rodikliai;
nekilnojamojo turto vertė;
kitos daiktinės teisės į
nekilnojamąjį turtą; daiktinių
teisių apribojimai; hipoteka
(įkeitimas); kitos žymos ir
juridiniai faktai; archyviniai
duomenys apie nekilnojamąjį
daiktą, daiktines teises ir šių
teisių turėtojus, daiktinių
teisių suvaržymus, juridinius
faktus ir kitas žymas,
įregistruotus Nekilnojamojo
turto registre, ir su šiais
suvaržymais, juridiniais
faktais ir žymomis susiję
asmenų duomenys.
Duomenys apie palikimo
priėmimo faktus, palikimo
atsisakymo
faktus,
įregistruotus
Testamentų
registre,
taip pat
apie

44(18)/1411411)

nutarimu Nr. 594 ,,Dėl
Testamentų
registro
reorganizavimo
ir
Testamentų
registro
nuostatų patvirtinimo“,
12.5 papunkčiu, 65, 66
ir 74 punktu.
Europos Parlamento ir
Tarybos
reglamento
(ES) 2016/679 6 str. 1
d. c punktas.

6.

Neveiksnių ir
ribotų veiksnių
asmenų
registras
(sutartis su RC
Nr. SR744(18)/1411411)

Neveiksnių ir ribotai
veiksnių
asmenų
registro
nuostatų,
patvirtintų
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės 2010 m.
gruodžio 15 d. nutarimu
Nr.
1771
„Dėl
Neveiksnių ir ribotai
veiksnių
asmenų
registro reorganizavimo
ir Neveiksnių ir ribotai
veiksnių
asmenų
registro
nuostatų
patvirtinimo“,
10.6
papunktis, 78, 79 ir 89
punktas.
Europos Parlamento ir
Tarybos
reglamento
(ES) 2016/679 6 str. 1
d. c punktas.
Lietuvos Respublikos
vaiko teisių pagrindų
įstatymo 36 str., 38 str.
Socialinės
globos
įstaigoje ar šeimynoje
globojamo (rūpinamo)
vaiko išleidimo laikinai
svečiuotis
tvarkos
aprašo
9.1–9.2
papunkčiai,
LR
civilinio kodekso 3.210
straipsnio 4 dalis ir
3.269 straipsnio 2 ir 8
punktai

7.

Mokinių ir
studentų
registrai

Lietuvos Respublikos
Vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymo 36

kodekse nustatytais
atvejais ir tvarka ginti
vaiko teises, teisėtus
interesus teisme, dalyvauti
teismo posėdžiuose ir
pateikti teismui išvadą,
atstovauti vaiko
interesams; dalyvauti
neturtinio pobūdžio
teismo sprendimų, priimtų
dėl vaiko, vykdymo
procese.
Atlikti fizinio asmens,
norinčio tapti vaiko
globėju (rūpintoju),
šeimynos steigėju,
dalyviu, pasirengimo
vaiko globai (rūpybai) ir
fizinio asmens, norinčio
tapti budinčiu globotoju,
patikriną dėl jų
tinkamumo prižiūrėti
vaiką ir vaiko laikinosios
ar nuolatinės globos
(rūpybos) nustatymo.
Atlikti norinčių įvaikinti
asmenų ir faktiškai kartu
su jais gyvenančių asmenų
patikrinimą dėl jų
tinkamumo įvaikinti
vaiką.
Atlikti asmens, nuolat
gyvenančio Lietuvos
Respublikoje, patikrinimą
dėl tinkamumo priimti
vaiką laikinai svečiuotis.
Reaguojant į pranešimą
apie galimą vaiko teisių
pažeidimą, vertinant vaiko
ir šeimos situaciją.

pareiškimo dėl palikimo
priėmimo
padavimo
ne
palikimo atsiradimo vietos
notarui faktus, pareiškimo dėl
palikimo
atsisakymo
padavimo
ne
palikimo
atsiradimo vietos notarui
faktus,
įregistruotus
Testamentų registre.

Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse
nustatytais atvejais ir

Mokinio vardas, pavardė,
asmens kodas; Informacija
apie instituciją (mokyklos

Duomenis apie asmenis, kurie
teismo tvarka yra pripažinti
neveiksniais tam tikroje srityje
(asmenis, kurie iki 2015 m.
gruodžio 31 d. teismo
sprendimu
pripažinti
neveiksniais), asmenis, kurių
veiksnumas tam tikroje srityje
apribotas (asmenis, kurių
veiksnumas iki 2015 m.
gruodžio 31 d. apribotas
teismo
sprendimu),
nepilnamečius nuo 14 iki 18
metų,
kurių
teisės
savarankiškai disponuoti savo
pajamomis ir turtu teismo
sprendimu
apribotos
ar
atimtos, globėjus ir rūpintojus,
įregistruotus Neveiksnių ir
ribotai
veiksnių
asmenų
registre, Lietuvos notarų rūmų
perduotus duomenis apie
asmenis, teismo sprendimais
pripažintus neveiksniais ir
ribotai veiksniais, sukauptus
iki registro veiklos pradžios,
asmenis, sudariusius pagalbos
priimant sprendimus sutartis,
pagalbą priimant sprendimus
teikiančius asmenis, sritis,
kuriose asmeniui teikiama
pagalba priimant sprendimus,
asmenų pateiktus išankstinius
nurodymus,
įregistruotus
Neveiksnių ir ribotai veiksnių
asmenų registre.

8.

(prisijungiama
per Socialinės
paramos šeimai
informacinę
sistemą (toliau –
SPIS), kurios
valdytojas yra
Lietuvos
Respublikos
socialinės
apsaugos ir
darbo ministerija
(toliau –
SADM). SADM
pasirašo sutartis
dėl asmens
duomenų
teikimo ir
naudojimosi
registru)
VVTAĮT
darbuotojai taip
pat turi
tiesioginę (ne per
SPIS) prieigą
prie Mokinių
registro pagal
pateiktus
prašymus
Švietimo
informacijos
technologijų
centrui
Neįgalumo ir
darbingumo
nustatymo
tarnybos (toliau
– NDNT)
registras
(prisijungiama
per SPIS), kurios
valdytojas yra
SADM. SADM
pasirašo sutartis
dėl asmens
duomenų
teikimo ir
naudojimosi
registru)

str., 38 str., 50 str. 2
dalies 2 punktas.

tvarka ginti vaiko teises ir
teisėtus interesus teisme,
dalyvaujant teismo
posėdžiuose ir pateikti
teismui išvadą,
atstovaujant vaiko
interesams.
Kai reikalinga
informacija apie vaiko
lankymą formaliojo ir
neformaliojo švietimo
įstaigų sprendžiant vaiko
globos (rūpybos) atvejus,
nagrinėjant skundus ar
teikiant informaciją
Vaiko teisių apsaugos
kontrolieriaus įstaigai
Reaguojant į pranešimą
apie galimą vaiko teisių
pažeidimą bei, vertinant
situaciją.

Vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymo 50
str. 2 dalies 2 punktas.
Lietuvos Respublikos
vaiko teisių pagrindų
įstatymo 36 str., 38 str.

Kai reikalinga informacija
apie vaiko neįgalumą ir
vaiko tėvų/ globėjų
(rūpintojų) neįgalumą
sprendžiant vaiko globos
(rūpybos) atvejus,
nagrinėjant prašymus dėl
siuntimo išrašymo vaikui į
socialinės globos įtaigas,
nagrinėjant skundus ir
teikiant informaciją Vaiko
teisių apsaugos
kontrolieriaus įstaigai
Reaguojant į pranešimą
apie galimą vaiko teisių
pažeidimą bei vertinant
situaciją.

pavadinimas, identifikacinis
kodas, adresas, kita
kontaktinė informacija);
Klasės / grupės
numeris/pakopa ir
pavadinimas; Išėjimo
akademinių atostogų ir
grįžimo iš akademinių
atostogų data; Išėjimo
akademinių atostogų
priežastis; Būsena Mokinių
registre (nurodant, kokia
mokinio Mokinių registre yra
esamuoju laiku: išleistas
akademinių atostogų/
grąžintas iš akademinių
atostogų/ pratęstos
akademinės atostogos);
Mokymosi programos kodas
ir pavadinimas; Atvykimo
mokytis į mokyklą data;
Išvykimo iš mokyklos data ir
priežastis.

Asmens kodas;
Asmens pavardė;
Asmens vardas;
Nustatytas neįgalumo
lygis;
Neįgalumo lygio
nustatymo data, nuo
kada;
Data, iki kurios
nustatytas neįgalumo
lygis;
Neįgalumo lygio
pažymos numeris;
Nustatytas
darbingumo lygis;

Darbingumo lygio
nustatymo data, nuo
kada;
Data, iki kurios
nustatytas
darbingumo lygis;
Darbingumo lygio
pažymos numeris;
Nustatyti specialieji
poreikiai:
Pirmojo lygio
specialusis nuolatinės
slaugos poreikis
Antrojo lygio
specialusis nuolatinės
slaugos poreikis
Pirmojo lygio
specialusis nuolatinės
priežiūros (pagalbos)
poreikis
Antrojo lygio
specialusis nuolatinės
priežiūros (pagalbos)
poreikis
Specialusis
nuolatinės slaugos
poreikis
Specialusis
nuolatinės priežiūros
(pagalbos) poreikis;

Specialiųjų poreikių
nustatymo data, nuo
kada;
Specialiųjų poreikių
nustatymo data, iki
kada;
Specialiųjų poreikių
nustatymo pažymos
numeris;
Pažymos negaliojimo
data;

Darbingumo lygio
priežastis;
Diagnozių turėjusių
įtakos darbingumo
lygiui TLK 10AM
kodai (diagnozių
sąrašas, TLK 10AM
kodai atskirti
kableliu;)
Diagnozių turėjusių
įtakos specialiesiems
poreikiams nustatyti
TLK 10AM kodai
(diagnozių sąrašas,
TLK 10AM kodai
atskirti kableliu)
9.

Piniginių
išmokų
tvarkymo
registras
(prisijungiama
per SPIS),
minėto registro
valdytojas yra
SADM)

Vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymo 50
str. 2 dalies 2 punktas.

Tarnybos specialistams
informacija reikalinga
vykdant tiesiogines
funkcijas bylose dėl
išlaikymo vaikams
priteisimo, Lietuvos
Respublikos civiliniame
kodekse nustatytais
atvejais ir tvarka ginti
vaiko teises ir teisėtus
interesus teisme,
dalyvaujant teismo
posėdžiuose ir pateikti
teismui išvadą,
atstovaujant vaiko
interesams.
Kai reikalinga informacija
apie vaiko ir jo tėvų/
globėjų (rūpintojų)
gaunamas išmokas
sprendžiant vaiko globos
(rūpybos) atvejus,
nagrinėjant skundus ar
teikiant informaciją
Vaiko teisių apsaugos
kontrolieriaus įstaigai.
Reaguojant į pranešimą
apie galimą vaiko teisių
pažeidimą bei vertinant
situaciją.

Asmens kodas, vardas,
pavardė, paskirta socialinė
išmoka / pašalpa; paskirtos
socialinės išmokos/ pašalpos
dydis.

10.

Valstybinio
socialinio
draudimo fondo
valdybos prie
SADM (toliau –
SODRA)
registras
(prisijungiama
per SPIS), kurios
valdytojas yra
SADM. SADM
pasirašo sutartis
dėl asmens
duomenų
teikimo ir
naudojimosi
registru)

Vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymo 50
str. 2 dalies 2 punktas.
Lietuvos Respublikos
vaiko teisių pagrindų
įstatymo 36 str., 38 str.

Tarnybos specialistams
informacija reikalinga
vykdant tiesiogines
funkcijas bylose dėl
išlaikymo vaikams
priteisimo, Lietuvos
Respublikos civiliniame
kodekse nustatytais
atvejais ir tvarka ginti
vaiko teises ir teisėtus
interesus teisme,
dalyvaujant teismo
posėdžiuose ir pateikti
teismui išvadą,
atstovaujant vaiko
interesams.
Kai reikalinga informacija
apie vaiko gaunamas
išmokas iš SODROS
sprendžiant vaiko globos
(rūpybos)/ įvaikinimo
atvejus, nagrinėjant
skundus ar teikiant
informaciją Vaiko teisių
apsaugos kontrolieriaus
įstaigai
Reaguojant į pranešimą
apie galimą vaiko teisių
pažeidimą bei vertinant
situaciją.

Asmens kodas, vardas,
pavardė, gimimo data,
Duomenys, kas susiję
su globėjais: Globėjo
asmens kodas arba
įmonės kodas, jei
globėjas juridinis
asmuo (šeimyna arba
institucija),
budinčiojo globotojo,
kuriam perduotas
globos centro
globojamas vaikas,
asmens kodas
Data, nuo kurios
paskirtas globėjas
arba nuo kurios
vaikas perduotas
budinčiam globotojui
Data, iki kurios
paskirtas globėjas
arba iki kurios vaikas
perduotas budinčiam
globotojui
Požymis, ar globėju
paskirtas fizinis ar
juridinis asmuo (A –
fizinis asmuo, S –
šeimyna, I – globos
institucija, G –
globos centras)
Globos rūšys
(laikina, nuolatinė)
Savivaldybės
administracijos,
kurioje įvesti vaiko
globos duomenys,
pavadinimas;
Paskirtos išmokos;
Asmens
draudžiamosios
pajamos teismine
tvarka sprendžiant
išlaikymo vaikui
priteisimo klausimus.

Asmens
draudžiamųjų pajamų
šaltinis (-iai)
11.

Užimtumo
tarnybos prie
SADM (toliau –
Darbo birža)
registras
(prisijungiama
per SPIS), kurios
valdytojas yra
SADM. SADM
pasirašo sutartis
dėl asmens
duomenų
teikimo ir
naudojimosi
registru)

Vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymo 50
str. 2 dalies 2 punktas.
Lietuvos Respublikos
vaiko teisių pagrindų
įstatymo 36 str., 38 str.

Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse
nustatytais atvejais ir
tvarka ginti vaiko teises ir
teisėtus interesus teisme,
dalyvaujant teismo
posėdžiuose ir pateikti
teismui išvadą,
atstovaujant vaiko
interesams.
Kai reikalinga informacija
apie vaiko tėvus/ globėjus
(rūpintojus) dėl jų turimų
socialinių garantijų
sprendžiant vaiko globos
(rūpybos) atvejus,
nagrinėjant skundus ar
teikiant informaciją
Vaiko teisių apsaugos
kontrolieriaus įstaigai
Reaguojant į pranešimą
apie galimą vaiko teisių
pažeidimą beivertinant
situaciją.

Asmens kodas, vardas,
pavardė, ar asmuo
užsiregistravęs užimtumo
tarnyboje, laikotarpis.

