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Teisės naujienos 

Deloitte tyrimas atskleidė, kad tik trečdalis organizacijų 

jaučiasi pasiruošusios Bendrojo duomenų apsaugos 

reglamento reikalavimams 

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) įsigaliojo jau 

gegužės 25 d., tačiau didžioji dalis organizacijų dar nesijaučia 

pasiruošusios jo reikalavimams. Tokią išvadą leidžia daryti Deloitte 

įvykdyta tarptautinė organizacijų apklausa.  

2018 m. birželio pabaigoje Deloitte ekspertų atliktoje apklausoje apie 

organizacijų pasirengimą BDAR dalyvavo daugiau nei 490 specialistų, 

kurie yra įsitraukę į savo organizacijų pasiruošimo BDAR procesus. 

Apklausos rezultatai aiškūs – vos trečdalis (t. y. 34,5 proc.) 

apklaustųjų teigė galintys patvirtinti organizacijos atitiktį BDAR 

reikalavimams. Trečdalis respondentų (32,7 proc.) tikisi pasiruošti 

BDAR reikalavimams per 2018 m., o tuo tarpu 11,7 proc. apklaustųjų 

BDAR reikalavimams ruoštis dar nepradėjo. Be to, tyrimas parodė, 

kad didžioji dalis organizacijų nežino, kokiems gavėjams ir kokius 

duomenis perdavė.  

Daugiau informacijos apie tyrimą rasite čia ir čia.   

Valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė 2019 m. 

nekilnojamojo turto mokesčio tarifus 

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) 2018 m. rugpjūčio 3 d. paskelbė 

savivaldybių nustatytus nekilnojamajam turtui taikomus mokesčių 

tarifus. Vilniuje 2019 m. nustatytas 1 proc. bendras tarifas. 0,7 proc. 

tarifas bus taikomas viešbučiams, maitinimo įstaigoms, poilsio, 

kultūros, sporto ir mokslo paskirties pastatams. Apleistam turtui 

nustatytas 3 proc. mokesčio tarifas. Be to, Vilniaus miesto 

savivaldybė nuo nekilnojamojo turto mokesčio atleido darželius ir 

mokyklas. 

Kaune 2019 m. taip pat kaip ir Vilniuje nustatytas bendras 1 proc. 

mokesčio tarifas, Šiauliuose – 0,7 proc., Panevėžyje – 0,8 proc.  

Daugiau informacijos rasite čia. 

Teismas nurodė, kad privatūs asmenys neturi teisės ginčyti 

statybos leidimų  

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. rugpjūčio 20 d. išaiškino 

privataus asmens teisę ginčyti išduotą statybos leidimą ar kitus 

statinio statybos dokumentus. Teismas pasisakė, kad privatus asmuo, 

reiškiantis reikalavimą dėl statybą leidžiančių dokumentų panaikinimo 

ar neteisėtų statybų padarinių šalinimo, nėra tinkamas ieškovas, jei 

nurodomi pažeidimai nedaro įtakos jo teisėms ir teisėtiems 

interesams.  

Teismas išaiškino, kad privatus asmuo neturi teisės ginti viešąjį 

interesą, nes viešojo intereso gynimas yra valstybės institucijų 

funkcija. Viešojo intereso gynimu suinteresuotas privatus asmuo, 
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norėdamas užkirsti kelią statybų teisės pažeidimams, turi informuoti 

valstybės institucijas. 

Daugiau informacijos rasite čia. 

Europos Sąjungos Intelektinės Nuosavybės Tarnyba išleido 

leidinį komercinių paslapčių apsaugos srityje 

Europos Sąjungos Intelektinės Nuosavybės Tarnyba (EUIPO) 

valstybėse narėse išanalizavo bylas komercinių paslapčių srityje ir 

2018 m. rugpjūtį išleido analizę apibendrinantį leidinį. Leidinyje 

EUIPO pabrėžia, kad komercinės paslapties sąvoka labai varijuoja 

priklausomai nuo valstybės. Be to, valstybėse narėse skiriasi 

komercinių paslapčių apsaugos šaltiniai bei priemonės. Tyrimas 

parodė, kad komercinės paslaptys saugomos įvairiais būdais – 

konfidencialumo, licencijų ir know-how sutartimis, taip pat 

konfidencialumo sąlygomis darbo sutartyse. Bylinėjimosi analizė 

parodė, kad geresnį rezultatą pasiekė tos įmonės, kurios turėjo 

komercinių paslapčių apsaugos strategiją, vidines procedūras, 

užtikrino aukštesnį kibernetinio saugumo lygį.  

EUIPO tik 6 valstybes (tarp jų ir Lietuvą) komercinių paslapčių 

apsaugos srityje įvertino patenkinamai, todėl bendras ES valstybių 

narių rezultatas yra silpnas.  

Daugiau informacijos rasite čia.  

Patvirtinta Nacionalinė kibernetinio saugumo strategija 

Rugpjūčio 13 d. Vyriausybė patvirtino Nacionalinę kibernetinio 

saugumo strategiją, kuria penkeriems metams nustatomos 

svarbiausios nacionalinės kibernetinio saugumo politikos viešajame ir 

privačiame sektoriuose kryptys. Be to, šia strategija įgyvendinama 

Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. liepos 6 d. direktyva (ES) 

2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių 

sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti.  

Strategijoje numatyta stiprinti valstybės kibernetinį saugumą ir 

gynybos pajėgumus, užtikrinti nusikalstamų veikų kibernetinėje 

erdvėje prevenciją ir tyrimą, skatinti kibernetinio saugumo kultūrą ir 

inovacijų plėtrą, stiprinti glaudų viešojo ir privataus sektorių, 

tarptautinį bendradarbiavimą kibernetinio saugumo srityje.  

Daugiau informacijos rasite čia. 

Vyriausybė pritarė migracijos pertvarkai 

Liepos 31 d. Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos 

parengtiems įstatymų pakeitimams dėl migracijos politikos 

pertvarkos. Įstatymų pakeitimams dar turi pritarti Seimas.  

Pakeitimais siūloma perskirstyti funkcijas tarp migracijos politiką 

įgyvendinančių institucijų, tobulinti užsieniečių teisinės padėties 

teisinį reguliavimą, numatomas Lietuvos migracijos informacinės 

sistemos (MIGRIS) sukūrimas.  

http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=750706ae-57b4-4aad-bfbe-8a193e8d179f
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2018_Baseline_of_Trade_Secrets_Litigations_in_EU_Member_States/2018_Baseline_of_Trade_Secrets_Litigations_in_EU_Member_States_EN.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aea15050a53411e8acb39f2e6db7935b
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Numatyta atsisakyti perteklinių procedūrų bei palengvinti užsieniečių 

galimybes dirbti Lietuvoje. Taip pat sukurtas naujas institucinis 

migracijos modelis – migracijos funkcijas atliktų Migracijos komisija, 

Migracijos reikalų grupė bei Migracijos departamentas.  

Jei rudens Seimo sesijoje įstatymų pakeitimams bus pritarta, 

pakeitimai įsigalios 2019 m. liepą.  

Daugiau informacijos rasite čia. 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25bb09509a3c11e8b93ad15b34c9248c
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