
 

 
 

VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 

2022 METŲ PLANINIŲ PATIKRINIMŲ IR STEBĖSENOS PLANO PATVIRTINIMO 

 

2022 m. kovo 30 d. Nr. 1T-46(1.12.E) 

Vilnius  

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 

20 straipsnio 1 dalimi, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomų tyrimų ir (ar) 

patikrinimų atlikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 

2019 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1T-92 (1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 

vykdomų tyrimų ir (ar) patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“, 7 ir 9 punktais, 

t v i r t i n u Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2022 metų planinių patikrinimų ir 

stebėsenos planą (pridedama).  

 

 

Direktorius                                                          Raimondas Andrijauskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PATVIRTINTA 

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 

direktoriaus 2022 m. kovo 30 d. 

įsakymu Nr. 1T-46(1.12.E) 

 

VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 

2022 METŲ PLANINIŲ PATIKRINIMŲ IR STEBĖSENOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Tikrinamas asmuo Tikrinimo 

laikas 

Pastabos  

Patikrinimo dalykas: Reikalavimų, susijusių su duomenų apsaugos pareigūno veikla, 

įgyvendinimas 

1.  Viešoji įstaiga Psichikos 

sveikatos klinika 

(124538916) 

II-III ketv. Priežiūros skyrius  

Patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Patikrinimas vietoje (pagal poreikį) 

2.  Viešoji įstaiga Druskininkų 

pirminės sveikatos 

priežiūros centras 

(152114846) 

II-III ketv. Priežiūros skyrius  

Patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Patikrinimas vietoje (pagal poreikį) 

3.  Viešoji įstaiga Abromiškių 

reabilitacijos ligoninė 

(181370656) 

II-III ketv. Priežiūros skyrius  

Patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Patikrinimas vietoje (pagal poreikį) 

4.  Viešoji įstaiga Jonavos 

greitosios medicinos 

pagalbos stotis (157026510) 

II-III ketv. Priežiūros skyrius  

Patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Patikrinimas vietoje (pagal poreikį) 

5.  Viešoji įstaiga Greitosios 

medicinos pagalbos stotis 

(124369537) 

II-III ketv. Priežiūros skyrius  

Patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Patikrinimas vietoje (pagal poreikį) 

6.  UAB Kardioklinika 

(134565559) 

II-III ketv. Priežiūros skyrius  

Patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Patikrinimas vietoje (pagal poreikį) 

7.  Vilniaus universiteto 

ligoninė Santaros klinikos 

(124364561) 

II-III ketv. Priežiūros skyrius  

Patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Patikrinimas vietoje (pagal poreikį) 

8.  UADBB Draudimo 

brokerių aljansas 

(302608851) 

II-III ketv. Priežiūros skyrius  

Patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Patikrinimas vietoje (pagal poreikį) 

9.  UADB Compensa Vienna 

Insurance Group 

(304080146) 

II-III ketv. Priežiūros skyrius  

Patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Patikrinimas vietoje (pagal poreikį) 

10.  ADB Gjensidige 

(110057869) 

II-III ketv. Priežiūros skyrius  

Patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Patikrinimas vietoje (pagal poreikį) 

11.  Seesam Insurance AS 

Lietuvos filialas 

(302677744) 

II-III ketv. Priežiūros skyrius  

Patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Patikrinimas vietoje (pagal poreikį) 

12.  Klaipėdos Medeinės 

mokykla (190983626) 

II-III ketv. Priežiūros skyrius  

Patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Patikrinimas vietoje (pagal poreikį) 
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13.  Vilniaus Balio Dvariono 

dešimtmetė muzikos 

mokykla (191662185) 

II-III ketv. Priežiūros skyrius  

Patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Patikrinimas vietoje (pagal poreikį) 

14.  Palangos Baltijos 

pagrindinė mokykla 

(190274945) 

II-III ketv. Priežiūros skyrius  

Patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Patikrinimas vietoje (pagal poreikį) 

15.  Panevėžio specialioji 

mokykla-daugiafunkcis 

centras (148209637) 

II-III ketv. Priežiūros skyrius  

Patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Patikrinimas vietoje (pagal poreikį) 

16.  Vilniaus Gedimino 

technikos universitetas 

(111950243) 

II-III ketv. Priežiūros skyrius  

Patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Patikrinimas vietoje (pagal poreikį) 

17.  Kauno technologijos 

universitetas (111950581) 

II-III ketv. Priežiūros skyrius  

Patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Patikrinimas vietoje (pagal poreikį) 

18.  VŠĮ Vilniaus verslo kolegija 

(191807983) 

II-III ketv. Priežiūros skyrius  

Patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Patikrinimas vietoje (pagal poreikį) 

19.  Valstybinio socialinio 

draudimo fondo valdyba 

prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

(191630223) 

II-III ketv. Priežiūros skyrius  

Patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Patikrinimas vietoje (pagal poreikį) 

20.  Valstybinė ligonių kasa prie 

Sveikatos apsaugos 

ministerijos (191351679) 

II-III ketv. Priežiūros skyrius  

Patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Patikrinimas vietoje (pagal poreikį) 

21.  Informacinės visuomenės 

plėtros komitetas 

(188772433) 

II-III ketv. Priežiūros skyrius  

Patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Patikrinimas vietoje (pagal poreikį) 

22.  Finansinių nusikaltimų 

tyrimo tarnyba prie 

Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministerijos 

(188608786) 

II-III ketv. Priežiūros skyrius  

Patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Patikrinimas vietoje (pagal poreikį) 

23.  Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamentas 

prie Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministerijos 

(188601311) 

II-III ketv. Priežiūros skyrius  

Patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Patikrinimas vietoje (pagal poreikį) 

24.  Kauno miesto savivaldybės 

administracija (188764867) 

II-III ketv. Priežiūros skyrius  

Patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Patikrinimas vietoje (pagal poreikį) 

25.  Šiaulių miesto savivaldybės 

administracija (188771865) 

II-III ketv. Priežiūros skyrius  

Patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Patikrinimas vietoje (pagal poreikį) 

26.  Valstybės įmonė Lietuvos 

oro uostai (120864074) 

II-III ketv. Priežiūros skyrius  

Patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Patikrinimas vietoje (pagal poreikį) 

27.  AB „Lietuvos geležinkeliai“ 

(110053842) 

II-III ketv. Priežiūros skyrius  

Patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Patikrinimas vietoje (pagal poreikį) 
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28.  Lietuvos Bankas 

(188607684) 

II-III ketv. Priežiūros skyrius  

Patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Patikrinimas vietoje (pagal poreikį) 

29.  UAB OBER-HAUS 

(111645042) 

II-III ketv. Priežiūros skyrius  

Patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Patikrinimas vietoje (pagal poreikį) 

30.  UAB Capital Real Estate 

(300653680) 

II-III ketv. Priežiūros skyrius  

Patikrinimo kontrolinis klausimynas 

Patikrinimas vietoje (pagal poreikį) 

Stebėsena: Naudojant slapukus renkamų asmens duomenų tvarkymui keliamų 

reikalavimų įgyvendinimas 

1.  Klaipėdos universitetinė 

ligoninė (190468035) 

III-IV ketv. Priežiūros skyrius 

Informacinių technologijų skyrius 

Stebėsenos kontrolinis klausimynas 

(pagal poreikį) 

Stebėsena rašytinės apklausos būdu 

2.  Respublikinė Vilniaus 

universitetinė ligoninė  

(124243848) 

III-IV ketv. Priežiūros skyrius 

Informacinių technologijų skyrius 

Stebėsenos kontrolinis klausimynas 

(pagal poreikį) 

Stebėsena rašytinės apklausos būdu 

3.  UAB Northway medicinos 

centrai (111807761) 

III-IV ketv. Priežiūros skyrius 

Informacinių technologijų skyrius 

Stebėsenos kontrolinis klausimynas 

(pagal poreikį) 

Stebėsena rašytinės apklausos būdu 

4.  AB Ignitis grupė 

(301844044) 

III-IV ketv. Priežiūros skyrius 

Informacinių technologijų skyrius 

Stebėsenos kontrolinis klausimynas 

(pagal poreikį) 

Stebėsena rašytinės apklausos būdu 

5. U

A

B  

UAB Mano būstas 

(304894999) 

III-IV ketv. Priežiūros skyrius 

Informacinių technologijų skyrius 

Stebėsenos kontrolinis klausimynas 

(pagal poreikį) 

Stebėsena rašytinės apklausos būdu 

6.  UAB ALG knygynai 

(125940686) 

III-IV ketv. Priežiūros skyrius 

Informacinių technologijų skyrius 

Stebėsenos kontrolinis klausimynas 

(pagal poreikį) 

Stebėsena rašytinės apklausos būdu 

7.  UADBB Mano brokeris 

(302478436) 

III-IV ketv. Priežiūros skyrius 

Informacinių technologijų skyrius 

Stebėsenos kontrolinis klausimynas 

(pagal poreikį) 

Stebėsena rašytinės apklausos būdu 

8.  Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės kanceliarija 

(188604574) 

III-IV ketv. Priežiūros skyrius 

Informacinių technologijų skyrius 

Stebėsenos kontrolinis klausimynas 

(pagal poreikį) 

Stebėsena rašytinės apklausos būdu 
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9.  UAB Kesko Senukai 

Lithuania (234376520) 

III-IV ketv. Priežiūros skyrius 

Informacinių technologijų skyrius 

Stebėsenos kontrolinis klausimynas 

(pagal poreikį) 

Stebėsena rašytinės apklausos būdu 

10.  UAB Ermitažas 

(300090381) 

 

III-IV ketv. Priežiūros skyrius 

Informacinių technologijų skyrius 

Stebėsenos kontrolinis klausimynas 

(pagal poreikį) 

Stebėsena rašytinės apklausos būdu 

11.  UAB Avitelos prekyba 

(142054984) 

III-IV ketv. Priežiūros skyrius 

Informacinių technologijų skyrius 

Stebėsenos kontrolinis klausimynas 

(pagal poreikį) 

Stebėsena rašytinės apklausos būdu 

12.  UAB Greituolis 

(305054987) 

III-IV ketv. Priežiūros skyrius 

Informacinių technologijų skyrius 

Stebėsenos kontrolinis klausimynas 

(pagal poreikį) 

Stebėsena rašytinės apklausos būdu 

13.  UAB Pigu (300866792) III-IV ketv. Priežiūros skyrius 

Informacinių technologijų skyrius 

Stebėsenos kontrolinis klausimynas 

(pagal poreikį) 

Stebėsena rašytinės apklausos būdu 

14.  UAB Nemuno vaistinė 

(134778482) 

III-IV ketv. Priežiūros skyrius 

Informacinių technologijų skyrius 

Stebėsenos kontrolinis klausimynas 

(pagal poreikį) 

Stebėsena rašytinės apklausos būdu 

15.  UAB Bitė Lietuva 

(110688998) 

III-IV ketv. Priežiūros skyrius 

Informacinių technologijų skyrius 

Stebėsenos kontrolinis klausimynas 

(pagal poreikį) 

Stebėsena rašytinės apklausos būdu 

16.  UAB Tele2 (111471645) III-IV ketv. Priežiūros skyrius 

Informacinių technologijų skyrius 

Stebėsenos kontrolinis klausimynas 

(pagal poreikį) 

Stebėsena rašytinės apklausos būdu 

17.  AB Telia Lietuva 

(121215434) 

III-IV ketv. Priežiūros skyrius 

Informacinių technologijų skyrius 

Stebėsenos kontrolinis klausimynas 

(pagal poreikį) 

Stebėsena rašytinės apklausos būdu 

18.  UAB Bio Sala (301608656) III-IV ketv. Priežiūros skyrius 

Informacinių technologijų skyrius 

Stebėsenos kontrolinis klausimynas 

(pagal poreikį) 

Stebėsena rašytinės apklausos būdu 

19.  UAB Palink (110193723) III-IV ketv. Priežiūros skyrius 

Informacinių technologijų skyrius 
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Stebėsenos kontrolinis klausimynas 

(pagal poreikį) 

Stebėsena rašytinės apklausos būdu 

20.  UAB Barbora (302908069) III-IV ketv. Priežiūros skyrius 

Informacinių technologijų skyrius 

Stebėsenos kontrolinis klausimynas 

(pagal poreikį) 

Stebėsena rašytinės apklausos būdu 

Patikrinimo dalykas: ankstesnių patikrinimų metu teiktų nustatytų neatitikčių 

šalinimo priežiūra 

1.  Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministerija 

III-IV ketv. Nacionalinėje 

elektroninių 

siuntų pristatymo, 

naudojant pašto 

tinklą, 

informacinėje 

sistemoje 

tvarkomų asmens 

duomenų apimtis 

Priežiūros 

skyrius 

Informacinių 

technologijų 

skyrius 

Patikrinimas 

rašytinės 

apklausos būdu 

Patikrinimas 

vietoje (pagal 

poreikį) 

2.  UAB „Gym LT“ III-IV ketv. Biometrinių 

duomenų 

tvarkymo 

teisėtumas 

Priežiūros 

skyrius 

Informacinių 

technologijų 

skyrius 

Patikrinimas 

rašytinės 

apklausos būdu 

Patikrinimas 

vietoje (pagal 

poreikį) 

3.  Varėnos „Ąžuolo“ 

gimnazija 

III-IV ketv. Asmens 

duomenų, 

tvarkomų ugdymo 

įstaigos 

nelankymo 

priežastims 

pagrįsti, apimtis 

Priežiūros 

skyrius 

Patikrinimas 

rašytinės 

apklausos būdu 

Patikrinimas 

vietoje (pagal 

poreikį) 

 


