LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL VIDAUS REIKALŲ INFORMACINĖS SISTEMOS CENTRINIO DUOMENŲ BANKO
DUOMENŲ PERŽIŪROS KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2005 m. kovo 9 d. Nr. 1V-68
Vilnius

Vadovaudamasis Bendraisiais duomenų saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 „Dėl duomenų saugos valstybės ir
savivaldybių informacinėse sistemose“ (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2003, Nr. 2-45), ir atsižvelgdamas
į Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 65-2633), Lietuvos
Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29)
bei Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 37-1341, Nr. 46)
nuostatas:
1. T v i r t i n u pridedamas Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko
duomenų peržiūros kontrolės taisykles (toliau – Taisyklės).
2. P a v e d u:
2.1. Informatikos ir ryšių departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos užtikrinti šiuo
įsakymu patvirtintų Taisyklių 10 punkto reikalavimų vykdymą ir kontrolę;
2.2. Informatikos ir ryšių departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Policijos
departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Vidaus
reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos,
Vadovybės apsaugos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos iki š. m. balandžio 29 d.
paskirti už duomenų peržiūros kontrolę atsakingus asmenis ir patvirtinti vidaus tvarkos aprašus
Taisyklėms įgyvendinti;
2.3. Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų
ministerijos ir Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų vadovams užtikrinti
šio įsakymo 1 punktu patvirtintų Taisyklių vykdymą.
3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 1999 m.
balandžio 9 d. įsakymą Nr. 226 „Dėl Vidaus reikalų ministerijos centrinio duomenų banko vartotojų
užklausų fiksavimo ir naudojimo tvarkos“.

Vidaus reikalų ministras

Gintaras Furmanavičius
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2005 m. kovo 9 d. įsakymu Nr.1V-68

VIDAUS REIKALŲ INFORMACINĖS SISTEMOS CENTRINIO DUOMENŲ BANKO
DUOMENŲ PERŽIŪROS KONTROLĖS TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko duomenų peržiūros
kontrolės taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio
duomenų banko (toliau – VRIS CDB) duomenų peržiūros kontrolės tvarką. Taisyklių tikslas –
užtikrinti VRIS CDB asmens duomenų saugą ir jų peržiūros teisėtumą, VRIS CDB asmens
duomenų peržiūros įslaptinimą operatyvinės veiklos subjektų vykdomų operatyvinių veiksmų metu,
siekiant užtikrinti netrukdomą operatyvinės veiklos subjektų vykdomą operatyvinį tyrimą.
2. Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos:
VRIS CDB – duomenų saugykla, administruojama Informatikos ir ryšių departamento prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas).
Duomenų saugykloje centralizuotai kaupiami, apdorojami ir saugomi duomenys apie asmenis,
daiktus ir įvykius, registruojamus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administracijos
padalinių, įstaigų prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų (toliau – Vidaus reikalų ministerijos
reguliavimo srities įstaigos), bei saugomi ir naudojami kitų valstybės institucijų duomenų bazių
kopijų duomenys.
VRIS CDB vartotojas – Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srities įstaigos valstybės
tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, teisėtai užregistruotas kaip VRIS CDB
duomenų tvarkytojas ar gavėjas, turintis teises tvarkyti arba gauti VRIS CDB duomenis ir naudotis
taikomosiomis programinėmis priemonėmis. VRIS CDB vartotoju gali būti kitos valstybės
institucijos tarnautojas arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, šios institucijos ir VRIS
CDB duomenų valdytojo duomenų teikimo sutartimi įgijęs teisę gauti VRIS CDB duomenis.
Ypatingasis VRIS CDB vartotojas – VRIS CDB vartotojas – operatyvinės veiklos
subjekto pareigūnas, kurio atliktų asmens duomenų peržiūros veiksmų duomenis (vykdytų užklausų
ir užklausų rezultatų) be operatyvinės veiklos subjekto leidimo draudžiama perduoti (atskleisti)
kitiems asmenims. Leidimą įregistruoti ypatingąjį VRIS CDB vartotoją, atsižvelgdamas į pareigūno
vykdomas funkcijas, įsakymu suteikia operatyvinės veiklos subjekto vadovas.
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VRIS CDB vartotojo vardas – vardas, kuris suteikiamas VRIS CDB vartotojų
administravimo sistemoje. VRIS CDB vartotojo vardas žymimas lotyniškos abėcėlės raidėmis ir
(arba) skaitmenimis.
VRIS CDB vartotojo užklausa – vienkartinė asmens duomenų paieška VRIS CDB pagal
nurodytus kriterijus, naudojant VRIS CDB duomenų paieškos taikomąsias programas.
VRIS CDB vartotojo teisių pažeidimas – neteisėtas VRIS CDB vartotojo atpažinimo
duomenų ir teisių panaudojimas.
Duomenų peržiūros kontrolės žurnalas (toliau – Žurnalas) – duomenų bazė, kurioje
kaupiami duomenys apie vykdytas VRIS CDB vartotojų užklausas, skirta asmens duomenų
peržiūros teisėtumui kontroliuoti, VRIS CDB vartotojų teisių pažeidimams aiškinti ir Taisyklių
nustatyta tvarka šiems duomenims teikti.
3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597) ir
Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatyme (Žin., 2002, Nr. 65-2633).
II. VRIS CDB VARTOTOJŲ ADMINISTRAVIMO SISTEMA
4. VRIS CDB asmens duomenų tvarkymo teisėtumui, t. y. teisei VRIS CDB vartotojui ar
jų grupei tvarkyti duomenis, užtikrinti naudojama VRIS CDB vartotojų administravimo sistema.
Šios sistemos sudėtinės dalys: Žurnalas, skirtas VRIS CDB vartotojų užklausoms registruoti,
saugoti ir Taisyklių 16 punkte nustatyta tvarka teikti, ir Žurnalo duomenims analizuoti skirta
speciali taikomoji programa.
III. ŽURNALO DUOMENYS
5. Visos VRIS CDB vartotojų vykdytos užklausos ir užklausų rezultatai, gauti naudojant
VRIS CDB duomenų paieškos taikomąsias programas, registruojami Žurnale. Jei Žurnalo duomenų
dalis, kurioje fiksuojamos ypatingųjų VRIS CDB vartotojų užklausos, sudaro tarnybos paslaptį, šiai
Žurnalo daliai suteikiama žyma „Riboto naudojimo“.
6. Žurnale registruojami šie duomenys:
6.1. VRIS CDB vartotojo indentifikavimo kodas;
6.2. VRIS CDB vartotojo vykdytos užklausos duomenys:
6.2.1. užklausos numeris (automatiškai suteikiamas);
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6.2.2. taikomosios programos, kurią naudojant buvo įvykdyta užklausa, pavadinimas ar
identifikavimo kodas VRIS CDB vartotojų administravimo sistemoje;
6.2.3. užklausos vykdymo data ir laikas;
6.2.4. užklausos sakinys (duomenys), pagal kurį vykdyta užklausa;
6.2.5. duomenų paieškos pagrindas;
6.3. VRIS CDB vartotojo peržiūrėtų užklausos rezultatų duomenys:
6.3.1. užklausos numeris (automatiškai suteikiamas);
6.3.2. taikomosios programos, kurią naudojant atliekamas peržiūros veiksmas, pavadinimas
ar identifikavimo numeris VRIS CDB vartotojų administravimo sistemoje;
6.3.3. užklausos rezultatų peržiūros data ir laikas;
6.3.4. asmenį duomenų bazėje identifikuojantis numeris;
6.3.5. žiūrėtų asmens duomenų tipas, rūšis.
7. Duomenų peržiūros pagrindas pasirenkamas iš sudaryto sąrašo (priedas).
IV. ŽURNALO PILDYMO TVARKA
8. VRIS CDB vartotojas gali vykdyti asmens duomenų paiešką VRIS CDB, pateikęs
privalomą informaciją apie save – vartotojo vardą ir slaptažodį. Siekiant užtikrinti teisėtą asmens
duomenų peržiūrą, VRIS CDB vartotojui sudaryta galimybė naudotis duomenų paieškos
taikomosiomis programomis tik tuomet, kai jis nurodo duomenų paieškos pagrindą ir su šiuo
pagrindu susijusius papildomus duomenis (dokumento ar bylos numerį, registracijos datą ir kt.).
Duomenų paieškos pagrindas nurodomas apibendrintai, pavyzdžiui, kai ieškomi asmens duomenys
atliekant ikiteisminį tyrimą, iš galimų paieškos pagrindų sąrašo pasirenkamas pagrindas
„Ikiteisminis tyrimas“ ir nurodomi papildomi duomenys. Jeigu nė vienas iš siūlomų pagrindų nėra
tinkamas, pasirenkamas pagrindas „Kitas tarnybinis naudojimas“ ir įrašomas tekstas, tiksliausiai
apibūdinantis duomenų paieškos pagrindą ir jo teisėtumą.
9. Visi Žurnale registruotini užklausų duomenys, atsižvelgiant į užklausos pobūdį, įrašomi
į Žurnalą automatiniu būdu tuojau pat po užklausos įvykdymo. Užklausos, pagal kurias VRIS CDB
vartotojas negavo užklausą tenkinančių rezultatų, taip pat fiksuojamos Žurnale.
10. Užklausų fiksavimo funkcija turi vienodai veikti bet kurioje VRIS CDB duomenų
paieškos taikomojoje programoje, t. y. atliekant asmens duomenų paiešką visuomet fiksuojami
Taisyklių 6 punkte nurodyti duomenys. Šis reikalavimas privalomai įtraukiamas į Vidaus reikalų
informacinės sistemos taikomųjų programinių priemonių, skirtų asmens duomenims tvarkyti,
technines specifikacijas.
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V. ŽURNALO DUOMENŲ SAUGOJIMAS, NAIKINIMAS
11. Žurnalo duomenys saugomi aktyvioje duomenų bazėje 3 metus nuo užklausos
įvykdymo dienos.
12. Žurnalo duomenys, senesni nei 3 metų, automatiškai sunaikinami.
13. Žurnalo duomenys nekeičiami, Žurnalo duomenų priežiūrą ir saugą užtikrina
Informatikos ir ryšių departamentas.
VI. ŽURNALO DUOMENŲ TEIKIMAS
14. Žurnalo duomenų teikimo sąlygos:
14.1. atliekamas VRIS CDB vartotojo vykdytų asmens duomenų peržiūros veiksmų
teisėtumo tyrimas;
14.2. atliekamas planinis ar kontrolinis asmens duomenų peržiūros VRIS CDB teisėtumo ir
saugumo užtikrinimo pažeidžiamumo patikrinimas;
14.3. VRIS CDB duomenų vientisumo pažeidimų nustatymo ir pažeistų duomenų atkūrimo
ir dokumentavimo atvejais.
15. Žurnalo duomenis, esant bent vienai Taisyklių 14 punkte nurodytai sąlygai, teikia:
15.1. Informatikos ir ryšių departamentas – dėl visų VRIS CDB vartotojų vykdytų asmens
duomenų peržiūros veiksmų. Žurnalo duomenis dėl ypatingųjų VRIS CDB vartotojų vykdytų
asmens duomenų peržiūros veiksmų Informatikos ir ryšių departamentas gali teikti tik gavęs
operatyvinės veiklos subjekto operatyvinio padalinio, kuriam priklauso VRIS CDB vartotojas,
vadovo sutikimą.
15.2. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – dėl
policijos sistemos VRIS CDB vartotojų vykdytos asmens duomenų peržiūros;
15.3. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba) – dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos
ir jos padalinių VRIS CDB vartotojų vykdytos asmens duomenų peržiūros;
15.4. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau –
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba) – dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir jos
padalinių VRIS CDB vartotojų vykdytos asmens duomenų peržiūros;
15.5. Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau –
Vadovybės apsaugos departamentas) – dėl Vadovybės apsaugos departamento VRIS CDB vartotojų
vykdytos asmens duomenų peržiūros.
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16. Žurnalo duomenys teikiami pagal rašytinius paklausimus, pasirašytus:
16.1. operatyvinės veiklos subjektų (įstaigų) vadovų ar jų įgaliotų asmenų, – dėl minėtų
įstaigų ir jų padalinių VRIS CDB vartotojų ir ypatingųjų VRIS CDB vartotojų vykdytos asmens
duomenų peržiūros;
16.2. Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srities įstaigų vadovų ar jų įgaliotų asmenų,
– dėl Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srities įstaigų VRIS CDB vartotojų vykdytos asmens
duomenų peržiūros, išskyrus duomenis dėl ypatingųjų VRIS CDB vartotojų vykdytos asmens
duomenų peržiūros;
16.3. operatyvinės veiklos subjektų operatyvinių padalinių vadovų ar jų įgaliotų asmenų, –
tik dėl jų vadovaujamų padalinių ypatingųjų VRIS CDB vartotojų vykdytos asmens duomenų
peržiūros.
16.4.

Taisyklių 15.2–15.5 punktuose nurodytų įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos

padalinių vadovų, – tik dėl jų vadovaujamų padalinių VRIS CDB vartotojų vykdytos asmens
duomenų peržiūros.
17. Paklausime dėl duomenų gavimo iš Žurnalo būtina nurodyti:
17.1. prašymo pagrindą, tikrinamo VRIS CDB vartotojo asmens kodą, vardą, pavardę,
užklausos datą arba vykdymo laikotarpį, informaciją, ar tikrinamas vartotojas yra (nėra) ypatingasis
VRIS CDB vartotojas, jei kreipiamasi dėl konkretaus VRIS CDB vartotojo vykdytos asmens
duomenų peržiūros teisėtumo;
17.2. prašymo pagrindą, asmens duomenų subjektų, kurių, kaip numanoma, asmens
duomenų buvo ieškoma, asmens kodus, pavardes, vardus ir numanomą užklausos datą arba
užklausos vykdymo laikotarpį, jei kreipiamasi dėl asmens duomenų peržiūros teisėtumo;
17.3. prašymo pagrindą, asmens duomenų peržiūros datą ar vykdymo laikotarpį, jei
kreipiamasi dėl VRIS CDB duomenų vientisumo pažeidimų nustatymo ir pažeistų duomenų
atkūrimo ir dokumentavimo atvejų.
18. Jei asmens duomenų užklausą atliko ypatingasis VRIS CDB vartotojas, duomenys apie
asmens duomenų peržiūrą be operatyvinės veiklos subjekto vadovo leidimo neteikiami.
19. Pagal operatyvinės veiklos subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens paklausimą atlikus
paiešką Žurnale ir gavus duomenų apie kitų operatyvinės veiklos subjektų ypatingųjų VRIS CDB
vartotojų vykdytą asmens duomenų peržiūrą, iniciatoriui siunčiami tik su jo VRIS CDB vartotojais
ar ypatingaisiais VRIS CDB vartotojais susiję duomenys, likusi informacija sunaikinama.
20. VRIS CDB duomenų valdytojai ar VRIS CDB tvarkymo įstaigos ne rečiau kaip kartą
per metus atlieka planinį, kontrolinį asmens duomenų peržiūros teisėtumo patikrinimą. Patikrinimo
ataskaitos teikiamos Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srities įstaigų, kurių VRIS CDB
vartotojų (ar ypatingųjų VRIS CDB vartotojų) asmens duomenų peržiūros veiksmai buvo tikrinti,
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vadovams. Vadovai, gavę ataskaitą apie jų vadovaujamų įstaigų VRIS CDB vartotojų veiksmus,
privalo gautus duomenis patikrinti ir, jei nustato pažeidimo faktą, pradėti tyrimą.
21. Pradėjus tyrimą dėl VRIS CDB vartotojo asmens duomenų peržiūros veiksmų
teisėtumo, jis praranda teisę naudotis VRIS CDB. Apie tai raštu informuojamas VRIS CDB
vartotojo teisių administratorius.
VII.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Už Taisyklių įgyvendinimą atsakingi Vidaus reikalų informacinės sistemos saugos
įgaliotiniai.
23. Taisyklės peržiūrimos ne rečiau kaip kartą per metus atliekant Tipinių duomenų saugos
nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. liepos 16 d. įsakymu Nr.
1V-272 (Žin., 2003, Nr. 76-3511), VII skirsnyje nurodytą auditą ir prireikus keičiamos.
24. Asmenys, asmens duomenų peržiūros procese pažeidę Taisykles, atsako Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
________________________________________________
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Vidaus reikalų informacinės
sistemos centrinio duomenų
banko duomenų peržiūros
kontrolės taisyklių
priedas
VRIS CDB VARTOTOJŲ DUOMENŲ PAIEŠKOS
PAGRINDŲ SĄRAŠAS
Eil.
Nr.
1.

Pagrindai
(klasynas)
Administracinis tyrimas

Papildomi duomenys
Administracinio teisės pažeidimo tyrimo
medžiagos registracijos data, numeris;
tarnybinio pranešimo data, numeris

2.

Ikiteisminis tyrimas

Ikiteisminio tyrimo medžiagos registracijos
data, numeris

3.

Operatyvinis tyrimas

Medžiagos registracijos data, numeris

4.

Pranešimų, pavedimų, paklausimų tyrimas

Pranešimo, pavedimo, paklausimo
registracijos data, numeris

5.

Skundų, prašymų, pareiškimų tyrimas

Skundo, prašymo, pareiškimo registracijos
data, numeris, siuntėjas

6.

Tarnybinis patikrinimas

Tarnybinio pranešimo data, numeris

7.

Paklausimų vykdymas

Rašto data, numeris, siuntėjas

8.

Pažymų rengimas

Pažymos tipas, data, numeris

9.

Dokumentų išdavimas, tikrinimas, keitimas

Prašymo, rašto registracijos data, numeris

10.

Licencijavimo funkcijų vykdymas

Medžiagos registracijos data, numeris

11.

Diplomatinių įstaigų paklausimai

Diplomatinės įstaigos paklausimo registracijos
data, numeris, siuntėjas

12.

Lietuvos Respublikos pilietybės klausimų sprendimas

Medžiagos registracijos data, numeris

13.

Migracijos klausimų sprendimas

Medžiagos registracijos data, numeris

14.

Asmens teisinės padėties Lietuvos Respublikoje nustatymas

Medžiagos registracijos data, numeris

15.

Duomenų patikslinimas, sutikrinimas

Su paieškos pagrindu susiję duomenys

16.

Kitas tarnybinis naudojimas

Su paieškos pagrindu susiję duomenys

