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Projekto rengėjai: Vidaus reikalų ministerija.
Projekto tikslas: įgyvendinti 2019 m. rugsėjo 20 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimą,
kuriame pateikiama rekomendacija dėl trūkumų, nustatytų 2018 m., vertinant, kaip Lietuva taiko
Šengeno acquis nuostatas duomenų apsaugos srityje, šalinimo (toliau – Tarybos sprendimas).
Dabartinė situacija: Tarybos sprendime buvo pateiktos rekomendacijos, susijusios su
Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos (toliau – N.VIS) asmens duomenų subjektų
teisėmis. Rekomendacijų 11–12 punktai nustato:
11. Išaiškinti vidaus procedūras, susijusias su institucijų, dirbančių vizų informacinės
sistemos duomenų subjektų teisių srityje, atsakomybe; tokiu būdu darbuotojai, be kita ko, būtų
informuoti, kam perduoti prašymus.
12. Užtikrinti, kad Vidaus reikalų ministerijos galutiniai atsakymai asmenims, norintiems
naudotis savo kaip VIS duomenų subjektų teisėmis, būtų nuoseklūs, kad būtų teikiama informacija
apie jų teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai, taip pat apie teises kreiptis į teismus.
Projekto esmė: Atsižvelgiant į aukščiau minėtas rekomendacijas Projektu yra siekiama
tikslinti N.VIS nuostatus. Taip pat Projektu siekiama papildyti N.VIS nuostatus aktualiomis
nuostatomis, susijusiomis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymu.
Derinimas: Projektas derintas su Teisingumo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų
ministerija, Valstybine duomenų apsaugos inspekcija ir Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru.
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras pastabų neturėjo. Projektas patikslintas pagal
Teisingumo ministerijos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir Valstybinės duomenų apsaugos
inspekcijos pastabas.
Pirminis projekto variantas svarstytas 2021 m. rugsėjo 28 d. Tarpinstituciniame pasitarime.
Pakartotinai teikiamas Projektas patikslintas pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės
išvadoje pateiktas pastabas ir su ja suderintas darbo tvarka.
Atitikimas Vyriausybės programai: Projektas neprieštarauja Vyriausybės programai.
Dalykinio vertinimo išvada: Pastabų Projektui pagal kompetenciją neturime. Vyriausybės
kanceliarijos Teisės grupė pastabų projektui irgi neturi (2021 m. spalio 25 d. išvada Nr. NV-2628).
Projektą siūlome teikti į Vyriausybės posėdžio A dalį.
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