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DĖL PRISIJUNGIMO PRIE ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ REGISTRO

Informuojame, kad siekiant užtikrinti saugų prisijungimą prie Administracinių nusižengimų
registro (toliau – ANR), nuo 2018 m. spalio 22 d. keičiama prisijungimo prie ANR aplikacijos
tvarka – ANR registras visoms įstaigoms bus pasiekiamas vienu adresu https://atpr.vrm.lt. Ši
nuoroda, kuria naudojantis pasieksite ANR aplikaciją, taip pat patalpinta Informatikos ir ryšių
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – IRD) internetinės svetainės skiltyje
„Administracinių
nusižengimų
registro
(ANR)
paslaugos“
(adresas:
https://www.ird.lt/lt/paslaugos/administraciniu-nusizengimu-registro-anr-paslaugos/administraciniunusizengimu-registras-institucijoms-ir-istaigoms-anr-institucijoms-ir-istaigoms).
Žemiau pateikta informacija Jūsų įstaigos tinklo administratoriui (-iams), kuris (-ie) turi
atlikti konfigūravimo darbus prisijungimui prie ANR.
Šiuo metu Jūsų įstaiga, turinti tiesioginį (ar netiesioginį per centrinę įstaigą) VPN (Virtual
private network) ryšį, prie ANR jungiasi per VPN šiomis nuorodomis ir IP adresais:
Nuoroda
atprproxy.vrm.lt
oim.vrm.lt
hdr.vrm.lt
hdrataskaitos.vrm.lt

IP adresas
10.232.254.153
10.232.254.51
10.232.254.241
10.232.254.244

Nuo 2018 m. spalio 22 d. šios nuorodos bus nepasiekiamos, paliekant vieną prisijungimo
adresą https://atpr.vrm.lt, per kurį bus galima pasiekti visus aukščiau minėtus puslapius. Nauja
nuoroda pasiekiama per:
Nuoroda
atpr.vrm.lt

IP adresas
10.232.254.11

ANR naudotojų kompiuterinėse darbo vietose, iš kurių jungiamasi prie ANR aplikacijos,
reikia
aprašyti
aukščiau
pateikto
IP
adreso
susiejimus
su
vardais
(\Windows\System32\drivers\etc\hosts) arba atlikti analogiškus susiejimus įstaigos DNS serveryje.
Prašome informuoti savo padalinius ir atitinkamai pakeisti konfigūraciją, kad ANR
naudotojai galėtų netrukdomai pasiekti aplikaciją. Jeigu turėsite klausimų dėl ryšio konfigūracijos,
prašome kreiptis į IRD Telekomunikacijų administravimo skyriaus patarėją Joną Vaitkevičių, tel. (8
5) 271 7272, el. p. jonas.vaitkevicius@vrm.lt.
Taip pat informuojame, kad siekiant saugaus ir sklandaus prisijungimo prie ANR (taip pat ir
ANR ataskaitų modulio), naudotojams būtina pasikeisti prisijungimo prie ANR slaptažodį.
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Prisijungimo prie ANR slaptažodį galima pasikeisti per ANR aplikacijos modulį „Slaptažodžio
keitimas“. Modulis taip pat pasiekiamas adresu: https://atpr.vrm.lt/pass/.
Ryšio ir prisijungimo problemas prašome registruoti į IRD ITT Paslaugų tarnybą: tel. 57777,
el. paštas ittpagalba@vrm.lt.

Direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti direktoriaus pareigas

Neringa Rukšėnienė, tel. (8 5) 219 8649, neringa.rukseniene@vrm.lt
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