Projekto kodas 10.1.1-ESFA-V-912-01-0036
ir Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos įgyvendina projektą „Administracinių
nusižengimų registro poveikio priemonių taikymo ūkio
subjektams funkcionalumo sukūrimas“
Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių
Projekto finansavimas
fondų lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės
poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1ESFA-V-912 priemonę „Nacionalinių reformų skatinimas ir
viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“
Projekto sutartis Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0036, pasirašyta
Projekto sutartis
2020 m. balandžio 27 d. tarp Europos socialinio fondo agentūros
ir Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos
Projekto
įgyvendinimo 2018-2022 m.
laikotarpis
680 487,00 Eur
Projekto vertė
Padidinti priežiūros institucijų paskirtų piniginių sankcijų
Projekto tikslas
administravimo efektyvumą, sukuriant pažangų įrankį –
Administracinių nusižengimų registro (ANR) funkcionalumą,
leisiantį centralizuotai registruoti bei administruoti ūkio
subjektams skirtas ekonomines sankcijas, užtikrinti jų
nagrinėjimo tvarkos veiksmingumą, paskirtų nuobaudų vykdymą
ir kontrolę.
Projektu siekiami rezultatai Projektu siekiama padidinti priežiūros institucijų paskirtų
piniginių sankcijų administravimo efektyvumą, tuo tikslu siūloma
panaudoti ANR administracinių nusižengimų registravimo modelį
ir išplėsti ANR funkcionalumą, kuris leistų centralizuotai
registruoti ūkio subjektų padarytus teisės pažeidimus bei
administruoti ūkio subjektams skirtas ekonomines sankcijas.
Tokiu būdu visa informacija apie pažeidimus, kurie savo esme
sudaro administracinės atsakomybės turinį, būtų kaupiama ir
tvarkoma vienoje vietoje, kas sudarytų prielaidas ir suteiktų
įrankius tiek patogiam minėtų pažeidimų administravimui
elektroninėmis priemonėmis, tiek leistų efektyviai panaudoti
turimą informaciją institucijų, vykdančių ūkio subjektų veiklos
priežiūrą, funkcijų vykdymui.
Projektas leis sukurti ANR funkcionalumą, įgalinantį efektyviai
Projekto nauda
administruoti ūkio subjektams skirtas ekonomines sankcijas, t. y.
Projekto pavadinimas
Vykdytojas

2
centralizuotai registruoti ūkio subjektų padarytus teisės
pažeidimus, fiksuoti, saugoti bei naujinti informaciją apie
Lietuvos Respublikoje veikiantiems ūkio subjektams paskirtas
ekonomines sankcijas, paskirtų baudų surinkimą, užtikrinti
ekonominių sankcijų vykdymo kontrolę. Įgyvendinant Projektą,
taip pat bus: standartizuotas bei automatizuotas ekonominių
sankcijų administravimo procesas, atsisakius decentralizuoto
teisės pažeidimų fiksavimo popieriniu būdu – sumažinti priežiūros
institucijų korupcijos rizikos veiksniai.
• ANR duomenų pagrindu sudarytos prielaidos vertinti asmenų
reputaciją pagal teisės aktų reikalavimus atsižvelgiant į asmens
atžvilgiu priimtas administracines nuobaudas ir ekonomines
sankcijas. Šiuo metu nėra duomenų šaltinio, kuriame būtų
centralizuotai kaupiami duomenys apie ūkio subjektų padarytus
teisės pažeidimus ir administracinius nusižengimus, kurio
pagrindu būtų galima vertinti ūkio subjektų atitikimą
nepriekaištingos reputacijos reikalavimams; sukurtos pažangios
priemonės viešojo administravimo funkcijoms, susijusioms su
ūkio subjektų veiklos priežiūra – poveikio priemonių taikymu,
vykdyti bei optimizuoti viešojo sektoriaus institucijų ūkio
subjektų veiklos priežiūros kaštai;
• sudarytas pagrindas (pasinaudojant aptariama ANR
funkcionalumo plėtra bei kuriama Priežiūrą atliekančių institucijų
informacine sistema (PAIIS)) užtikrinti skaidrią ūkio subjektų
veiklos priežiūrą ir paskirtų ekonominių sankcijų vykdymo
kontrolę.

