PATVIRTINTA
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos
direktoriaus 2022 m. balandžio 29 d.
įsakymu Nr. 1T-61(1.12.E)
VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2022 METŲ VEIKLOS PLANAS

Rodiklio kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir mato
vienetai ir
reikšmės

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS VALDYMO PROGRAMA
13-002-11-01-01

Asmens duomenų
tvarkymo teisėtumo
kontrolė pagal
asmens duomenų ir
privatumo apsaugą
reglamentuojančius
teisės aktus

1 450,0

Tvarkyti informaciją apie Atnaujinta
paskirtus duomenų
informacija apie
apsaugos pareigūnus
duomenų apsaugos
pareigūnus, proc. –
100
Atlikti asmens duomenų Atliktų planinių
tvarkymo ir privatumo
patikrinimų
apsaugos planinius
skaičius, vnt. – 30
patikrinimus pagal 2022
m. planinių patikrinimų
Atliktų planinių
planą
patikrinimų pagal
kontrolinius

Priežiūros skyrius

I–IV
ketvirtis

Priežiūros skyrius,
Informacinių
technologijų
skyrius
Priežiūros skyrius,
Informacinių

II–IV
ketvirtis

I–IV
ketvirtis

2

Rodiklio kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Vykdyti stebėseną dėl
asmens duomenų
tvarkymo ir privatumo
apsaugos reikalavimų
įgyvendinimo
Atlikti ankstesnių
patikrinimų metu teiktų
nustatytų neatitikčių
šalinimo priežiūrą
Nagrinėti pranešimus
apie asmens duomenų
saugumo pažeidimus
Nagrinėti prašymus dėl
išankstinių konsultacijų

1

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir mato
vienetai ir
reikšmės
klausimynus dalis,
palyginti su visais
planiniais
patikrinimais pagal
2022 m. planinių
patikrinimų planą,
proc. – 100
Atliktos stebėsenos
skaičius, vnt. – 20

Pakartotinai atliktų
priežiūros
patikrinimų
skaičius, vnt. – 3
Išnagrinėtų
pranešimų apie
asmens duomenų
saugumo pažeidimų
dalis, proc. – 901
Išnagrinėtų
prašymų dėl
išankstinių

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

technologijų
skyrius

Priežiūros skyrius,
Informacinių
technologijų
skyrius

III–IV
ketvirtis

Priežiūros skyrius,
Informacinių
technologijų
skyrius
Informacinių
technologijų
skyrius, Priežiūros
skyrius

III–IV
ketvirtis

Priežiūros skyrius,
Informacinių
technologijų
skyrius

I–IV
ketvirtis

2022 metais gautų ir išnagrinėtų pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus santykis su visais tais metais gautais pranešimais.

I–IV
ketvirtis

Asignavimai,
tūkst. eurų

3

Rodiklio kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir mato
vienetai ir
reikšmės
konsultacijų
skaičius, vnt. – 10

Akredituoti sertifikavimo Akredituotų
įstaigas
sertifikavimo
įstaigų skaičius,
vnt. – 1
Vertinti ir tvirtinti
1. Vertintų
sertifikavimo įstaigų
sertifikavimo
parengtus sertifikavimo
įstaigų parengtų
kriterijus
sertifikavimo
kriterijų skaičius,
vnt. – 1;
2. Patvirtintų
sertifikavimo
įstaigų parengtų
sertifikavimo
kriterijų skaičius,
vnt. – 1
Nagrinėti duomenų
Išnagrinėtų
valdytojų prašymus dėl
prašymų skaičius,
asmens duomenų teikimo vnt. – 5
trečiosioms šalims
Vertinti įmonei
Pateiktų nuomonių
privalomas taisykles
dėl įmonei
(angl. BCR) ir Europos
privalomų taisyklių
duomenų apsaugos
ir EDAV nuomonių
valdybos (EDAV)
dėl jų skaičius, vnt.
nuomones dėl jų
– 100

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Teisės skyrius,
Informacinių
technologijų
skyrius
Teisės skyrius,
Informacinių
technologijų
skyrius

IV ketvirtis

Priežiūros skyrius

I–IV
ketvirtis

Teisės skyrius,
Informacinių
technologijų
skyrius

I–IV
ketvirtis

IV ketvirtis

Asignavimai,
tūkst. eurų

4

Rodiklio kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Nagrinėti asmenų
skundus ir pranešimus

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir mato
vienetai ir
reikšmės
Inspekcijos
dalyvavimo kaip
bendraautorės
išankstiniame
įmonei privalomų
taisyklių vertinime
skaičius, vnt. – 6
Inspekcijos
dalyvavimo kaip
EDAV nuomonės
bendraautorės dėl
įmonei privalomų
taisyklių skaičius,
vnt. – 6
Patvirtintų įmonei
privalomų taisyklių
skaičius, vnt. – 1
Išnagrinėtų asmenų
skundų skaičius,
vnt. – 1 011
Išnagrinėtų skundų
skaičiaus
padidėjimas,
palyginti su
praėjusiais metais,
proc. – 4

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Teisės skyrius,
Informacinių
technologijų
skyrius

I–IV
ketvirtis

Teisės skyrius,
Informacinių
technologijų
skyrius

I–IV
ketvirtis

Teisės skyrius,
Informacinių
technologijų
skyrius
Priežiūros skyrius,
Informacinių
technologijų
skyrius
Priežiūros skyrius,
Informacinių
technologijų
skyrius

I–IV
ketvirtis

I–IV
ketvirtis

I–IV
ketvirtis

Asignavimai,
tūkst. eurų

5

Rodiklio kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Dalyvauti ES
nuoseklumo užtikrinimo
procesuose

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir mato
vienetai ir
reikšmės
Vykdyta stebėsena
ir atlikti
patikrinimai dėl
asmens duomenų
tvarkymo ir
privatumo apsaugos
reikalavimų
įgyvendinimo,
atsižvelgiant į
skunduose ir
pranešimuose
pateiktą
informaciją,
vnt. – 20
Tarptautinių
prašymų
nagrinėjimas dėl
vadovaujančios
(LSA) arba
susijusios (CSA)
priežiūros
institucijos
nustatymo, vnt. –
500
Tarptautinių bylų
nagrinėjimas pagal
BDAR 60 straipsnį,
vnt. – 500

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

6

Rodiklio kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Rengti norminius
inspekcijos teisės aktus
Dalyvauti Lietuvos
Respublikos teisingumo
ministerijos
organizuojamose
viešosiose konsultacijose
dėl asmens duomenų
tvarkymo
reglamentavimo ir,
prireikus, dalyvauti
rengiant Lietuvos
Respublikos asmens
duomenų teisinės
apsaugos įstatymo
pakeitimo įstatymo
projektą
Teikti išvadas teisės aktų
projektams

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir mato
vienetai ir
reikšmės
Tarptautinių bylų
sprendimų projektų
derinimas, vnt. –
200
Savitarpio pagalba
pagal BDAR 61
straipsnį, vnt. – 250
Priimtų teisės aktų
skaičius, vnt. – 6
Pateikti pasiūlymai
Teisingumo
ministerijai dėl
Asmens duomenų
teisinės apsaugos
įstatymo pakeitimo,
vnt. – 1

Teisės aktų
projektų, dėl kurių
teiktos išvados,
skaičius, vnt. – 600

Atsakingi
vykdytojai

Visi
Teisės skyrius,
Priežiūros skyrius

Teisės skyrius,
Informacinių
technologijų
skyrius

Įvykdymo
terminas

I–IV
ketvirtis
I–IV
ketvirtis

I–IV
ketvirtis

Asignavimai,
tūkst. eurų

7

Rodiklio kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Organizuoti inspekcijos
darbuotojų kvalifikacijos
kėlimą kursuose ir
mokymuose

Teikti konsultacijas
viešojo ir privataus
sektoriaus atstovams,
gyventojams
Teikti informaciją
visuomenei

Teikti metodinę pagalbą

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir mato
vienetai ir
reikšmės
Teisės aktuose
nustatytais
terminais įvertintų
teisės aktų projektų
dalis, palyginti su
gautų teisės aktų
projektų skaičiumi,
proc. – 86
Inspekcijos
darbuotojų,
dalyvavusių
kvalifikacijos
kėlimo kursuose ir
mokymuose,
skaičius, vnt. – 40
Suteiktų
konsultacijų
skaičius, vnt. –
5 500
Parengtų
visuomenės
informavimo
priemonių skaičius,
vnt. – 150
Parengtų metodinių
dokumentų
skaičius, vnt. – 20

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Teisės skyrius

I–IV
ketvirtis

Administravimo
skyrius

I–IV
ketvirtis

Teisės skyrius,
Informacinių
technologijų
skyrius
Teisės skyrius

I–IV
ketvirtis

Teisės skyrius,
Priežiūros skyrius,
Informacinių
technologijų
skyrius

I–IV
ketvirtis

I–IV
ketvirtis

Asignavimai,
tūkst. eurų

8

Rodiklio kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
Renginiuose skaityti
pranešimus asmens
duomenų ir privatumo
apsaugos temomis

Dalyvauti susitikimuose
su duomenų valdytojais
asmens duomenų ir
privatumo apsaugos
klausimais
Skelbti atvirus duomenis

Padidinti skelbiamų
atvirų duomenų apimtį

Parengti EDAV teikiamą
2021 m. asmens
duomenų apsaugos

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir mato
vienetai ir
reikšmės
1. Renginiuose
skaitytų pranešimų
skaičius, vnt. – 20;
2. Organizuotų
renginių duomenų
apsaugos
pareigūnams ar
kitoms tikslinėms
grupėms skaičius,
vnt. – 2
Dalyvautų
susitikimų skaičius,
vnt. – 80

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Visi

I–IV
ketvirtis

Visi

I–IV
ketvirtis

Atnaujinti
skelbiami atviri
duomenys, proc. –
100

Informacinių
technologijų
skyrius

IV ketvirtis

Atvirų duomenų
paketai papildyti
naujomis
reikšmėmis, proc.
– 20
Parengta apžvalga,
vnt. – 1

Informacinių
technologijų
skyrius

IV ketvirtis

Teisės skyrius

I–III
ketvirtis

Asignavimai,
tūkst. eurų

9

Rodiklio kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
priežiūros Lietuvoje
apžvalgą
Parengti „Nacionalinės
kibernetinio saugumo
būklės ataskaitos 2021“
inspekcijos dalį
Dalyvauti Nacionalinėse
kibernetinio saugumo
pratybose „Kibernetinis
skydas“
Vykdyti asmens
duomenų auditus pagal
tarptautinius
įsipareigojimus,
įtvirtintus ES teisės
aktuose
Vykdyti EDAV
koordinuotus veiksmus

Bendradarbiauti su
EDAV, kitomis ES
asmens duomenų
apsaugos priežiūros

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir mato
vienetai ir
reikšmės

Parengta ataskaitos
dalis, vnt. – 1

Pagal
kompetenciją
vykdyti pratybų
veiklas, vnt. – 1
Atliktų auditų
skaičius, vnt. – 1

Įvykdytas su ES
priežiūros
institucijomis
lygiagretus
patikrinimas dėl
debesijos paslaugų
naudojimo
viešajame
sektoriuje, vnt. – 1
Pateiktų atsakymų
ir parengtų
paklausimų
skaičius, vnt. – 50

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Informacinių
technologijų
skyrius, Teisės
skyrius
Informacinių
technologijų
skyrius, Teisės
skyrius
Priežiūros skyrius,
Informacinių
technologijų
skyrius

I–III
ketvirtis

Priežiūros skyrius,
Informacinių
technologijų
skyrius

I–IV
ketvirtis

Visi skyriai

I–IV
ketvirtis

IV ketvirtis

II–IV
ketvirtis

Asignavimai,
tūkst. eurų
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Rodiklio kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
institucijomis,
Konvencijos ETS
Nr. 108 šalimis ir
kitomis tarptautinėmis
organizacijomis
Organizuoti Baltijos
valstybių priežiūros
institucijų
bendradarbiavimo
susitikimą
Įvertinti EDAV parengtų
dokumentų vertimus į
lietuvių kalbą
Dalyvauti:

EDAV
veikloje

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir mato
vienetai ir
reikšmės

Organizuotų
bendradarbiavimo
susitikimų su
Baltijos valstybių
priežiūros
institucijomis
skaičius, vnt. – 1
Pateiktų tikslinimų
dėl vertimų į
lietuvių kalbą
skaičius, vnt. – 20
Dalyvavimas
EDAV
posėdžiuose, proc.
– 100

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Visi skyriai

III ketvirtis

Teisės skyrius

I–IV
ketvirčiai

Direktorius, darbo
grupių nariai

I–IV
ketvirtis

Asignavimai,
tūkst. eurų
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Rodiklio kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
Europolo,
Muitinės,
Šengeno
antrosios
kartos,
Vizų,
Vidaus
rinkos
informacinė
s sistemos
priežiūros
koordinavimo grupių,
EURODAC
posėdžiuose
Konvencijos
ETS Nr. 108

13-002-11-01-02

Tvarkyti
informacinius
išteklius

komiteto
posėdžiuose
Teikti išvadas dėl ES ir
ET institucijų rengiamų
dokumentų (LINESIS)
Pasirengimas
dalyvavimui EDAV
mainų programoje, kaip
priimančiai institucijai
Užtikrinti programinės ir
techninės infrastruktūros

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir mato
vienetai ir
reikšmės
Posėdžių, kuriuose
dalyvauta, skaičius,
vnt. – 8

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai,
tūkst. eurų

Posėdžių, kuriuose
dalyvauta, skaičius,
vnt. – 2
Pateiktų išvadų
skaičius, vnt. – 50

Teisės skyrius

I–IV
ketvirtis

Parengtų mokymų
programų skaičius,
vnt. – 1

Teisės skyrius

III–IV
ketvirtis

Naudojamų IT
išteklių, susijusių
su IT paslaugų

Informacinių
technologijų
skyrius,

II–IV
ketvirtis

55,0

12

Rodiklio kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
ir elektroninių paslaugų
bei duomenų tęstinumą

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
kriterijai ir mato
vienetai ir
reikšmės
teikimu,
migravimas iš
Kertinio valstybės
telekomunikacijų
centro
infrastruktūros į
Informacinės
visuomenės plėtros
komiteto
infrastruktūrą, proc.
– 100
Inspekcijos
kompiuterinių
darbo vietų
įrengimas naujai
įsteigtoms
pareigybėms, proc.
– 100
Atnaujintas
Inspekcijos tinklo
topologijos planas,
vnt. – 1
Atlikti Asmens
duomenų valdytojų
registro
likvidavimui būtini
rezervinių kopijų
sukūrimo ir
integracinių sąsajų

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Administravimo
skyrius

Informacinių
I–IV
technologijų skyrius ketvirtis

Informacinių
IV ketvirtis
technologijų skyrius
Informacinių
technologijų
skyrius,
Teisės skyrius

I–II ketvirtis

Asignavimai,
tūkst. eurų

13

Rodiklio kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir / ar
indėlio vertinimo
Atsakingi
Įvykdymo
kriterijai ir mato
vykdytojai
terminas
vienetai ir
reikšmės
su kitomis
sistemomis
išjungimo darbai,
proc.– 100
Parengta ir pateikta Informacinių
III ketvirtis
Valstybės
technologijų skyrius
informacinių
išteklių atitikties
elektroninės
informacijos saugos
reikalavimams
stebėsenos
sistemoje (ARSIS)
Inspekcijos
informacinių
sistemų rizikos
vertinimo ataskaita,
vnt. – 1

Asignavimai,
tūkst. eurų

Iš viso: 1 505,0
________________________

