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Posėdis įvyko – 2017 m. lapkričio 7 d. 14 val. Susisiekimo ministerijoje (219 salė).
Posėdžio pirmininkas –Susisiekimo ministerijos Informacinės visuomenės politikos
departamento direktorius Petras Jakavonis.
Posėdžio sekretorius – Susisiekimo ministerijos Informacinės visuomenės politikos
departamento Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Arūnas Daugis.
Dalyvauja:
Aušra Kumetaitienė (SM), Kęstutis Andrijauskas (IVPK), Vytautas Krasauskas (VRM),
Martynas Pilkis (FM), Šarūnas Staskevičius (SADM), Danguolė Morkūnienė (VDAI), Sigita
Panovienė (TM), Romualdas Požėra (RC), Irma Zdanavičiūtė (IVPK), Sigitas Šileikis (FNTT),
Kristina Grigaitė (FNTT), Mantas Zalatorius (LBA), Aidas Budrys (LBA), Jekaterina Govina (LB).
DARBOTVARKĖ:
1. Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2017 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1K-185 „Dėl
finansinių technologijų (toliau – FINTECH) industrijos plėtros Lietuvoje“ patvirtintas FINTECH
industrijos plėtros Lietuvoje veiksmų planas (toliau – planas). Plane numatyta 1.3.1. priemonė –
„išnagrinėti rinkos dalyvių veiklos poreikius ir dabartinę teisinę bazę ir parengti siūlymą Lietuvos
Respublikos Vyriausybei dėl ūkio subjektų galimybės taikyti vieno langelio principą gaunant visą
reikalingą informaciją iš valstybės institucijų administruojamų registrų, duomenų bazių ir valstybės
informacinių sistemų“).
SVARSTYTA. FINTECH industrijos plėtros Lietuvoje veiksmų plane numatyta 1.3.1.
priemonė – „išnagrinėti rinkos dalyvių veiklos poreikius ir dabartinę teisinę bazę ir parengti siūlymą
Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl ūkio subjektų galimybės taikyti vieno langelio principą
gaunant visą reikalingą informaciją iš valstybės institucijų administruojamų registrų, duomenų
bazių ir valstybės informacinių sistemų“).
P. Jakavonis informavo kad techniniai įrankiai, reikalingi informacijai iš valstybės institucijų
administruojamų registrų, duomenų bazių ir valstybės informacinių sistemų gauti šiuo metu jau yra
sukurti ir sėkmingai (didžioji dauguma norimos informacijos gaunama per VIISP platformą), taip
pat šiuo metu yra kuriamas centralizuotas atvirų duomenų portalas. Tačiau, norint gauti duomenis iš
valstybės institucijų, visų pirma reikia turėti teisę šiuos duomenis gauti.
Pažymėta, kad yra tam reikalingi techniniai sprendimai ir pajėgumai, taip pat, priklausomai
nuo rinkos poreikio ir įgyvendinimo kaštų, galima sukurti naujus technologinius sprendimus. Toliau
kyla tų duomenų interpretavimo klausimas, kurį spręsti turės tų duomenų naudotojai.
Posėdyje pažymėta, kad kol kas visų pirma neaiškūs rinkos poreikiai, nėra aišku, kokios
informacijos privačiam sektoriui trūksta, koks yra jos poreikis, kas būtų jos gavėjai ir kokiu būdu
norima ją gauti.
Posėdyje privataus sektoriau atstovų klausta, ar yra tokių duomenų šaltinių, kurie vis dar
nepasiekiami privačiam sektoriui.
Pažymėta, kad už VIISP platformoje skelbiamų duomenų sąveikumą (teisinį, administracinį,
semantinį ir techninį lygius) atsako tų duomenų valdytojas.
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Be to, pagal galiojančią teisinę bazę norint gauti sudėtinę paslaugą, į kurią patenka duomenų
paketas iš kelių duomenų valdytojų, reikia dėl šių duomenų susitarti su kiekvienu duomenų
valdytoju atskirai.
NUTARTA. Lietuvos bankų asociacija per mėnesį identifikuoja ir pateikia savo poreikius
dėl duomenų ir kylančias problemas dėl tų duomenų gavimo, taip pat dėl tarpininkų gaunant
informaciją kylančias kliūtis ir pateikia kitam FINTECH posėdžiui. Gavus tokią informaciją bus
ieškoma sprendimų identifikuotoms problemoms spręsti.
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