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1. Projekto rengėjas. Krašto apsaugos ministerija.
2. Projekto tikslas. Patobulinti galiojantį įslaptintos informacijos apsaugos teisinį reguliavimą,
atsižvelgiant į atliktos Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443
teisinio reguliavimo stebėsenos rezultatus.
3. Dabartinė situacija. Atlikus Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr.
VIII-1443 teisinio reguliavimo stebėseną buvo konstatuota, kad galiojantis įslaptintos informacijos
apsaugos teisinis reguliavimas yra pakankamas, tačiau tobulintinas. Labiausiai tobulintinos yra
personalo patikimumo užtikrinimo, fizinės apsaugos ir įslaptintų sandorių saugumo sritys. Įstatymo
projektas parengtas įvertinus gautus suinteresuotų institucijų (Vidaus reikalų ministerijos, Užsienio
reikalų ministerijos, Valstybės saugumo departamento ir Antrojo operatyvinių tarnybų
departamento prie Krašto apsaugos ministerijos) pasiūlymus.
4. Projekto esmė. Įstatymo projektu siekiama patobulinti galiojantį teisinį reguliavimą, siekiant
užtikrinti efektyvesnį įslaptintos informacijos apsaugos procesą, sumažinti administracinę naštą
paslapčių subjektams, tiekėjams, asmenims ir jų tikrinimą atliekančioms institucijoms.
1. Personalo patikimumo užtikrinimo srityje siūloma:
1.1. patikslinti leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija neišdavimo pagrindus;
1.2. optimizuoti leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo tvarką, siekiant
atsisakyti nereikalingos administracinės naštos;
1.3. panaikinti teisinio reguliavimo spragą dėl leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija
išdavimo paslapčių subjekto vadovams, savivaldybių merams.
2. Įslaptintų sandorių saugumo srityje siūloma:
2.1. numatyti priemones tikslingai naudoti įslaptintą informaciją sudarant įslaptintus sandorius;
2.2. patikslinti tiekėjo patikimumo pažymėjimo neišdavimo pagrindus;
2.3. atsisakyti perteklinio tiekėjo darbuotojams išduotų leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta
informacija naikinimo pagrindo;
2.4. numatyti tiekėjo patikimumo pažymėjimo galiojimo ir su juo sudarytų įslaptintų sandorių
sustabdymo procedūrą.
3. Fizinės apsaugos srityje siūloma:
3.1. sugriežtinti asmenų patekimo į I ir II klasės saugumo zonas sąlygas;
3.2. patikslinti darbo su įslaptinta informacija ir jos saugojimo tvarką tarnybos užduočių vykdymo,
karinių operacijų, mokymų, pratybų metu;
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3.3. sugriežtinti vaizdo ar garso, informacijos fiksavimo ir perdavimo įrangos, elektroninių
laikmenų įsinešimo į II klasės saugumo zoną tvarką.
4. Įslaptintos informacijos administravimo ir apsaugos kontrolės srityse siūloma:
4.1. papildyti įslaptinamos informacijos kategorijų sąrašą;
4.2. atsisakyti perteklinės reguliacinės naštos paslapčių subjektuose;
4.3. patikslinti galiojančią įslaptintos informacijos gabenimo tvarką;
4.4. nustatyti optimalų Lietuvos Respublikai perduotos užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir
tarptautinių organizacijų įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žymos „Riboto naudojimo“
atitikmeniu, apsaugos būklė tikrinimo periodiškumą.
5. Įslaptintos informacijos apsaugos organizavimo ir institucijų kompetencijų srityje
siūloma:
5.1. patikslinti Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos teises ir sprendimų priėmimo
procedūras;
5.2. patikslinti paslapčių subjektų specialiųjų ekspertų komisijų funkcijas, už įslaptintos
informacijos apsaugą atsakingų asmenų skyrimo procedūras.
5. Derinimas. Įstatymo projektas buvo pateiktas derinti Teisingumo, Vidaus reikalų, Užsienio
reikalų ministerijoms, Valstybės saugumo departamentui, Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos
koordinavimo komisijai, Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos.
Vidaus reikalų ministerija ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba pastabų neturėjo, Užsienio reikalų
ministerija pastabų nepateikė.
Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija pateikė siūlymą numatyti komisijai teisę
įslaptinti ir išslaptinti rengiamą informaciją, keisti parengtos įslaptintos informacijos slaptumo
žymas ir įslaptinimo terminus. Šis siūlymas įtrauktas į Įstatymo projektą.
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija pateikė pastabą dėl siūlomo pakeisti 7
straipsnio 1 dalies 7 punkto jau po projekto pateikimo Vyriausybei, į pastabą atsižvelgta.
Projektas apsvarstytas tarpinstituciniame pasitarime ir patikslintas pagal Vyriausybės
kanceliarijos Teisės ir Viešojo valdymo grupių pastabas.
6. Atitikimas Vyriausybės programai. Projektas tiesiogiai neįgyvendina Vyriausybės programos
nuostatų.
7. Projekto įgyvendinimo kaštai. Projektui įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų
nereikės.
8. Dalykinio vertinimo išvada: Atsižvelgiant į tarpinstituciniame pasitarime priimtą sprendimą,
kad klausimas dėl Įstatymo nuostatų, susijusių su asmenų, pretenduojančių gauti teisę dirbti ar
susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ kaip perteklinių,
būtų svarstomas atskirai Vyriausybės kanceliarijos organizuotame pasitarime, siūlome projektą
svarstyti Vyriausybės posėdyje.
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