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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 30
straipsnio 1 dalimi, Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir
likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d.
nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir
likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktu ir Bendrųjų elektroninės informacijos saugos
reikalavimų aprašo, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24. nutarimu Nr.
716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio
gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo
ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“, 7, 11 ir 19 punktais:
1.
P a k e i č i u Vilniaus universiteto rektoriaus 2014 m. sausio 10 d. įsakymą Nr. R-17
„Dėl Integruotos lietuvių kalbos ir raštijos išteklių informacinės sistemos nuostatų ir lietuvių kalbos
ir raštijos išteklių informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (kartu Vilniaus
universiteto rektoriaus 2014 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. R-260, 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr.
R-331 ir 2015 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. R-184 pakeitimais):
1.1.
Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:
„2. S k i r i u :
2.1. Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių informacinės sistemos saugos įgaliotiniu
Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių
technologijų instituto vyresnįjį mokslo darbuotoją Virginijų Marcinkevičių.
2.2. Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių informacinės sistemos duomenų valdymo
įgaliotiniu Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir
skaitmeninių technologijų instituto direktorių Gintautą Dzemydą.“;
1.2.
Pripažįstu netekusiais galios 3 ir 4 punktus;
1.3.
Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintus Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos
išteklių informacinės sistemos nuostatus ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).
2.
N u r o d a u Vilniaus universiteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų
institutui per 6 mėnesius nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos parengti ir pateikti Vilniaus
universiteto rektoriui tvirtinti „Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių informacinės sistemos“
saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, veiklos tęstinumo valdymo plano ir
naudotojų administravimo taisyklių pakeitimus.
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2017 m. gruodžio 12 d. raštu Nr. 5800.02-S-89
Parengė
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dr. Virginijus Marcinkevičius
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PATVIRTINTA
Vilniaus universiteto rektoriaus
2014 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. R-17
(Vilniaus universiteto rektoriaus
2019 m.
d. įsakymo Nr. Rredakcija)
INTEGRUOTŲ LIETUVIŲ KALBOS IR RAŠTIJOS IŠTEKLIŲ INFORMACINĖS
SISTEMOS NUOSTATAI
I
SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių informacinės sistemos nuostatai (toliau –
Nuostatai) reglamentuoja Integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių informacinės sistemos (toliau
– Raštija) tikslus, uždavinius ir pagrindines funkcijas, Raštijos valdytoją, tvarkytoją, duomenų
teikėjus, Raštijos informacinę ir funkcinę struktūras, Raštijos duomenų teikimą ir naudojimą,
Raštijos duomenų saugą, Raštijos modernizavimą ir likvidavimą.
2. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių
išteklių valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarime Nr.
180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24. nutarime Nr. 716 „Dėl
Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių
aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos
įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo
gairių aprašo patvirtinimo“ ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.
3. Raštijos steigimo pagrindas – Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2009–2013
metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 319
„Dėl Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2009–2013 metų programos patvirtinimo“.
4. Numatytą kompiuterizuoti veiklos sritį reglamentuoja:
4.1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
4.2. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas;
4.3. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;
4.4. Skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartų ir norminių dokumentų
sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. ĮV-6
„Skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartų ir norminių dokumentų sąrašo
patvirtinimo“;
4.5. Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo
tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr.
180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“;
4.6. Vilniaus universiteto statutas.
5. Raštijos tikslas – informacinių technologijų priemonėmis kaupti ir teikti lietuvių kalbos ir
raštijos išteklius.
6. Raštijos uždaviniai:
6.1. kaupti lietuvių kalbos ir raštijos išteklius;
6.2. viešinti lietuvių kalbos ir raštijos išteklius;
6.3. teikti priemones, reikalingas naujų viešųjų saityno paslaugų kūrimui.
7. Raštijos pagrindinės funkcijos:
7.1. teikti lietuvių kalbos ir raštijos išteklius bei jų turinį;
7.2. automatiškai ar pusiau automatiškai surinkti ir apdoroti duomenis iš įvairių lietuvių
kalbos ir raštijos šaltinių;

2
7.3. atlikti paprastą ir semantinę paiešką turimuose lietuvių kalbos ir raštijos ištekliuose.
II
SKYRIUS
RAŠTIJOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA
8.
Raštijos valdytojas ir tvarkytojas – Vilniaus universitetas.
9.
Informacinės sistemos valdytojas ir tvarkytojas atlieka Lietuvos Respublikos valstybės
informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas funkcijas, turi šiame įstatyme nustatytas teises ir
pareigas.
10. Raštijos valdytojas atlieka šias funkcijas:
10.1. rengia ir priima teisės aktus, susijusius su Raštijos duomenų tvarkymu ir sauga;
10.2. nustato Raštijos duomenų tvarkymo priemones ir saugumo reikalavimus;
10.3. sprendžia Raštijos plėtros klausimus;
10.4. organizuoja sistemos techninį aptarnavimą ir priežiūrą;
10.5. prižiūri Raštijos duomenų saugos reikalavimų laikymąsi.
11. Raštijos tvarkytojas atlieka šias funkcijas:
11.1. tvarko Raštijos ir joje kaupiamus duomenis;
11.2. rūpinasi Raštijos duomenų atnaujinimu ir jų teikimu;
11.3. rengia ir įgyvendina Raštijos techninių ir programinių priemonių kūrimo ir plėtros
planus, investicinius projektus;
11.4. nustato duomenų tvarkymo organizavimo principus ir tvarką;
11.5. užtikrina duomenų saugą, kokybę ir teisingumą;
11.6. analizuoja sistemos veiklą, planuoja sistemos plėtrą ir tobulinimą;
11.7. suteikia lietuvių kalbos ar raštijos išteklių talpinimo ir atnaujinimo teises.
12. Raštijos duomenų teikėjai yra:
12.1. Lietuvių kalbos institutas, teikiantis duomenis iš Lietuvių kalbos išteklių informacinės
sistemos (toliau – LKIIS);
12.2. Vytauto Didžiojo universitetas, teikiantis duomenis iš Lietuvių kalbos sintaksinės ir
semantinės analizės informacinės sistemos (toliau – LKSSAIS);
12.3. Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, tvarkantys atviros prieigos duomenis interneto
svetainėse ir portaluose, duomenų bazėse, duomenų bankuose ir kitokio tipo sistemose.
13. Raštijos asmens duomenų valdytojas ir asmens duomenų tvarkytojas – Vilniaus
universitetas.
14. Vilniaus universitetas, kaip asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas, atlieka Lietuvos
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytas funkcijas ir turi šiame įstatyme
nurodytas teises ir pareigas.
III
SKYRIUS
RAŠTIJOS INFORMACINĖ STRUKTŪRA
15. Raštija tvarkomi duomenys bei dokumentai surenkami, kaupiami, tvarkomi ir saugomi
Raštijos duomenų saugykloje, kurią sudaro šios dalys:
15.1. turinio valdymo sistemos duomenų bazė;
15.2. ontologijų duomenų bazė.
16. Raštijos turinio valdymo sistemos duomenų bazėje tvarkomi duomenys:
16.1. Raštija naudotojų asmens duomenys:
16.1.1. vardas;
16.1.2. pavardė;
16.1.3. elektroninio pašto adresas;
16.2. Raštija naudotojų kiti duomenys:
16.2.1. prisijungimo vardas;
16.2.2. prisijungimo slaptažodis;
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16.2.3. pastabos;
16.2.4. suteiktų teisių (rolių) duomenys.
16.3. Duomenų teikėjų teikiami duomenys:
16.3.1. duomenys apie straipsnius ir naujienas:
16.3.1.1. pavadinimas;
16.3.1.2. interneto adresas;
16.3.1.3. data;
16.3.1.4. nuotrauka;
16.3.1.5. nuotraukos autorius, tekstas;
16.3.1.6. santrauka;
16.3.1.7. pilnas tekstas;
16.3.1.8. raktažodžiai, raktažodžių grandinės;
16.3.1.9. audio ir (ar) video medžiaga.
16.3.2. duomenys apie žodynus ir terminynus:
16.3.2.1.
Dublin Core META duomenys;
16.3.2.2.
kiti RDF duomenys;
16.3.2.3.
komentarai.
16.3.3. iš Vytauto Didžiojo universiteto LKSSAIS gaunami duomenys:
16.3.3.1. duomenys, reikalingi LKSSAIS paslaugų užsakymui (naudotojo užklausos
formavimui);
16.3.3.2. LKSSAIS paslaugų rezultatai pagal naudotojų suformuotas užklausas;
16.3.3.3. naujienos apie LKSSAIS, LKSSAIS paslaugų aprašymai, naudojimosi instrukcijos.
16.3.4. Kitų šaltinių duomenys:
16.3.4.1. Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos duomenys;
16.3.4.2. Lietuvių šneka valdomų paslaugų informacinės sistemos duomenys;
16.3.4.3. Anglų–lietuvių–anglų, lenkų-lietuvių-lenkų, prancūzų–lietuvių–prancūzų, rusųlietuvių-rusų ir vokiečių-lietuvių-vokiečių kalbų neuroninio mašininio vertimo ir lokalizavimo
paslaugų informacinės sistemos duomenys.
16.4. Kiti turinio valdymo sistemos duomenys:
16.4.1. duomenys apie galerijoje esančius įrašus:
16.4.1.1. kategorija;
16.4.1.2. aprašymas;
16.4.1.3. nuoroda;
16.4.1.4. dydis;
16.4.1.5. formatas (tipas);
16.4.1.6. kita META informacija.
16.4.2. duomenys apie saugomus video ir audio įrašus
16.4.2.1. kategorija;
16.4.2.2. nuoroda;
16.4.2.3. data;
16.4.2.4. formatas.
16.4.3. duomenys apie nuorodas:
16.4.3.1. kategorija;
16.4.3.2. nuoroda;
16.4.3.3. formatas.
16.4.4. duomenys apie banerius:
16.4.4.1. pavadinimas;
16.4.4.2. pozicija;
16.4.4.3. nuoroda;
16.4.4.4. data;
16.4.4.5. kita META informacija.
16.4.5. duomenys apie naujienų prenumeravimą:
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16.4.5.1. srities pavadinimas;
16.4.5.2. prenumeratoriaus elektroninio pašto adresas.
16.4.6. duomenys apie dokumentus:
16.4.6.1. pavadinimas;
16.4.6.2. interneto adresas;
16.4.6.3. data;
16.4.6.4. raktažodžiai, raktažodžių grandinės.
16.4.7. duomenys apie atsiliepimus:
16.4.7.1. pranešimo tekstas;
16.4.7.2. siuntėjo vardas ir (ar) pavardė;
16.4.7.3. siuntėjo el. pašto adresas;
16.4.7.4. pranešimo tema.
16.4.8. paieškos duomenys:
16.4.8.1. raktažodžiai;
16.4.8.2. podėlis.
16.4.8.3.naudotojo profilio nustatymai.
17. ontologijų duomenų bazėje tvarkomi duomenys:
17.1. bendroji ontologija;
17.2. sisteminė ontologija;
17.3. taikomoji ontologija;
17.4. asociacijos;
17.5. esiniai;
17.6. Data Link META duomenys.
18. Lietuvių kalbos instituto teikiami duomenys nurodyti šių nuostatų 16.3.2 papunktyje.
19. Vytauto Didžiojo universiteto teikiami duomenys nurodyti šių nuostatų 16.3.3
papunktyje.
20. Kitų fizinių ir juridinių asmenų teikiami duomenys nurodyti šių nuostatų 16.3.1 ir
16.3.2 papunkčiuose.
21. Raštijoje asmens duomenys nurodyti šių nuostatų 16.1, 16.2 ir 16.4.7 papunkčiuose
tvarkomi tik naudotojų autentifikavimo ir užsiregistravusių naudotojų paskyrų administravimo
tikslais.
IV
SKYRIUS
RAŠTIJOS FUNKCINĖ STRUKTŪRA
22. Raštijos funkcinę struktūrą sudaro šios posistemės: Raštija portalas ir saityno paslaugų
posistemė.
23. Raštijos portalo atliekamos funkcijos:
23.1. kaupti, tvarkyti ir saugoti duomenis apie lietuvių kalbos ir raštijos išteklius (žodynus,
leksikonus, tekstynus, tezaurus ir terminynus); vykdyti jų pildymą naujais straipsniais; žodynų
anotavimą remiantis sukurtomis ontologijomis; užtikrinti žodynų dokumentų valdymą;)
23.2. teikti informaciją (ir nuorodas) apie lietuvių kalbos ir raštijos išteklius bei jų šaltinius;
23.3. vykdyti automatinį ar pusiau automatinį informacijos apie lietuvių kalbos ir raštijos
išteklių duomenis surinkimą;
23.4. vykdyti portale turimos informacijos semantinę paiešką;
23.5. periodiškai atnaujinti semantinę paiešką;
23.6. atlikti Raštijos naudotojų, prisijungimo ir jų teisių valdymo funkcijas;
23.7. vykdyti ontologijų kūrimo ir redagavimo funkcijas.
23.8. naudoti portale integruotus lietuvių kalbos išteklius vieno langelio principu;
23.9. sudaryti sąlygas efektyviai pasinaudoti integruotais lietuvių kalbos ištekliais naujų
paslaugų ir produktų kūrimui;
24. saityno paslaugų posistemės atliekamos funkcijos:
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24.1. teikti paprastos ir semantinės paieškos paslaugą;
24.2. teikti informaciją apie portale esančius lietuvių kalbos ir raštijos išteklius ir jų
sudedamąsias dalis,
24.3. eksportuoti lietuvių kalbos ir raštijos išteklius,
V
SKYRIUS
RAŠTIJOS DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS
25. Raštijos duomenys yra vieši ir teikiami institucijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams
asmenims.
26. Asmens duomenys teikiami vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl
laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Vilniaus universiteto ir kitų teisės aktų reikalavimais.
27. Raštijos duomenys gali būti:
27.1. pateikiami peržiūrėti leidžiamosios kreipties būdu internetu ar kitais elektroninių ryšių
tinklais, vadovaujantis Duomenų teikimo formato ir standartų rekomendacijomis, patvirtintomis
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo
25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“;
27.2. perduodami automatiniu būdu saugiais elektroninių ryšių tinklais, atitinkančiais
Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
27.3. Asmens duomenys teikiami raštu, kai fizinis ar juridinis asmuo raštu pateikia prašymą
Vilniaus universitetui dėl atitinkamų Raštijoje tvarkomų asmens duomenų gavimo.
28. Atsisakymas teikti duomenis turi būti pagrįstas teisės aktų nuostatomis ir gali būti
skundžiamas Raštijos tvarkytojo vadovui Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
nustatyta tvarka arba teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta
tvarka.
29. Duomenų gavėjai gauna duomenis ir duomenų teikėjai pateikia duomenis,
vadovaudamiesi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės
aktais, reglamentuojančiais duomenų teikimą.
30. Duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės
valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems
subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo
nustatyta tvarka, laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB reikalavimų.
31. Duomenų gavėjas, registro ar kitos valstybės informacinės sistemos tvarkytojas, asmens
duomenų subjektas, kiti asmenys turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius duomenis..
32. Detali procedūra, kaip atliekami neteisingų, neišsamių, netikslių duomenų taisymas
Raštijos sistemoje, nustatoma, vadovaujantis Raštijos valdymo patvirtintais Raštijos duomenų
saugos nuostatais ir Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus universitete tvarkos aprašu, patvirtintu
Vilniaus universiteto rektoriaus 2018 gegužės 25 d. įsakymu Nr. R-316 „Dėl Asmens duomenų
tvarkymo Vilniaus universitete tvarkos aprašo patvirtinimo“. Asmenys, dalyvaujantys tvarkant
Raštijos duomenis, privalo juos saugoti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymo, šių Nuostatų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų tvarkymą ir apsaugą,
nustatyta tvarka.
33. Asmenys, teikiantys duomenis, informaciją ir dokumentus Raštijai, atsako už pateiktų
duomenų, informacijos ir dokumentų teisingumą, išsamumą, atitiktį teisės aktų reikalavimams.
34. Duomenys ir informacija Raštijoje keičiama ir kaupiama, senus įrašus papildant naujais.
Ištaisomi tik klaidingi duomenys ar informacija. Klaidingi duomenys ar informacija taisoma, kai
suinteresuoti asmenys pateikia pranešimą apie klaidingus duomenis.
35. Duomenys jų gavėjams teikiami neatlygintinai.
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VI
SKYRIUS
RAŠTIJOS DUOMENŲ SAUGA
36. Raštijos duomenų sauga užtikrinama vadovaujantis:
36.1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
36.2. Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, parvirtintu Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės
informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės
informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės
informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo
patvirtinimo“;
36.3. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl
fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB;
36.4. Techniniais valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių
sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. Nr. 1V-832 „Dėl Techninių
valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių
sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“;
36.5. Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus universitete tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus
universiteto rektoriaus 2018 gegužės 25 d. įsakymu Nr. R-316 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo
Vilniaus universitete tvarkos aprašo patvirtinimo“;
36.6. Kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų saugą.
37. Duomenų saugą nustato Raštijos valdytojo patvirtinti Raštijos duomenų saugos
nuostatai, saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, naudotojų administravimo
taisyklės, veiklos tęstinumo planas ir kiti Raštijos valdytojo patvirtini duomenų saugą
įgyvendinantys teisės aktai.
38. Už duomenų saugą pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka
atsako Raštijos valdytojas ir Raštijos tvarkytojas.
39. Asmenys, kurie tvarko asmens duomenis, įpareigojami saugoti asmens duomenų
paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Šie įsipareigojimai galioja, ir jiems
perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo sutartiniams santykiams.
40. Visi Raštijos duomenys duomenų saugykloje saugomi neterminuotai.
VII
SKYRIUS
RAŠTIJOS FINANSAVIMAS
41. Raštijos kūrimo ir diegimo stadijoje Raštija finansuojama Europos Sąjungos
Struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Vėliau , sistema finansuojama
Vilniaus universiteto lėšomis ir kitais teisės aktuose nustatytais finansavimo šaltiniais.
VIII SKYRIUS
RAŠTIJOS MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
42. Raštija modernizuojama ir likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.
43. Modernizuojamos ar likviduojamos Raštijos duomenys perduodami kitai informacinei
sistemai, valstybiniam archyvui arba sunaikinami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų
įstatymo nustatyta tvarka.
IX
SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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44. Duomenų tvarkytojas, gavęs duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų
tvarkymo, atsako, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia duomenų subjektui
prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi
dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys pateikiami raštu.
45. Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka nustatyta Asmens duomenų
tvarkymo Vilniaus universitete tvarkos apraše, patvirtintame Vilniaus universiteto rektoriaus 2018
gegužės 25 d. įsakymu Nr. R-316 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus universitete tvarkos
aprašo patvirtinimo“
Asmenys, pažeidę Nuostatų ir kitų teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias Raštijos veiklą, atsako
įstatymų nustatyta tvarka.
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