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P a k e i č i u  Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 

18 d. įsakymą Nr. 1T-74(1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 

m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 1T-12(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir 

techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“ pakeitimo“: 

1. antraštėje vietoje skaičių „1T-12(1.12)“ įrašau skaičius „1T-71(1.12)“ ir ją išdėstau taip: 

„DĖL VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS DIREKTORIAUS 2008 

M. LAPKRIČIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 1T-71(1.12) „DĖL BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ 

ORGANIZACINĖMS IR TECHNINĖMS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖMS 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“; 

2. 1 punkte vietoje skaičių „1T-12(1.12)“ įrašau skaičius „1T-71(1.12)“ ir jį išdėstau taip: 

„1. P a k e i č i u Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 

12 d. įsakymą Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų 

saugumo priemonėms patvirtinimo“:“; 

3. nurodytuoju įsakymu patvirtintuose Bendruosiuose reikalavimuose organizacinėms ir 

techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms: 

3.1. 7 punkte prieš skaičius „14.4–14.6“ įrašau skaičių „8.9,“ ir šį punktą išdėstau taip: 

„7. Valstybės institucijos, valstybės įstaigos, valstybės įmonės, viešosios įstaigos, 

steigiančios, kuriančios ir (arba) tvarkančios valstybės registrus (kadastrus) (toliau – valstybės 

registras), žinybinius registrus, valstybės informacines sistemas ir kitas informacines sistemas 

(toliau – informacinė sistema), finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ir 

kitų valstybės pinigų fondų ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta 

tvarka įgaliotoms atlikti viešąjį administravimą, valstybės ir savivaldybių įmonės, savivaldybių 

įstaigos ir viešosios įstaigos, kuriančios kitas informacinių technologijų priemones, kuriomis 

apdorojama informacija, valdoma valstybės ir savivaldybių įmonių, savivaldybių įstaigų ir viešųjų 

įstaigų, atliekančių teisės aktų joms nustatytas funkcijas, jeigu išlaidos, patirtos kuriant tokias 

informacinių technologijų priemones, finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, 

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ar 

kitų valstybės pinigų fondų arba apdorojant informaciją informacinių technologijų priemonėmis per 

valstybės informacinių sistemų ar registrų sąveiką reikia gauti duomenis iš valstybės informacinių 

sistemų ir (arba) registrų (toliau – institucijos), kurios privalo vadovautis Bendrųjų elektroninės 

informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. 

liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, 

Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų 

informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo 



 

 

patvirtinimo“, atsižvelgiant į automatiniu būdu tvarkomų asmens duomenų saugumo lygį, turi 

įgyvendinti Bendrųjų reikalavimų 8.9, 14.4–14.6, 15.1, 15.3 papunkčiuose nurodytas organizacines 

ir technines asmens duomenų saugumo priemones, taip pat rekomenduojama įgyvendinti ir 

Bendrųjų reikalavimų 16.3–16.4 papunkčiuose nurodytas organizacines ir technines asmens 

duomenų saugumo priemones.“; 

3.2.  11.1 papunktyje vietoj žodžio „pardavimo“ įrašau žodį „perdavimo“ ir šį papunktį 

išdėstau taip: 

„11.1. pirmasis saugumo lygis – šiam saugumo lygiui priskirtas organizacines ir technines 

asmens duomenų saugumo priemones turi užtikrinti visi duomenų valdytojai ir duomenų 

tvarkytojai, tvarkantys viešai skelbiamus asmens duomenis, taip pat duomenų valdytojai ir 

duomenų tvarkytojai, automatiniu būdu tvarkantys asmens duomenis, prie kurių nėra prieigos per 

duomenų perdavimo tinklus, kurių nevaldo duomenų valdytojas ar duomenų tvarkytojas, (toliau – 

išoriniai duomenų perdavimo tinklai);“. 
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