INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
INFORMACIJOS SAUGOS SKYRIUS
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR TELEKOMUNIKACINĖS ĮRANGOS
NAUDOJIMO TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ METU REIKALAVIMAI
(LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DARBO REGLAMENTAS)
1481. Tarnybinių komandiruočių metu:
1481.1. naudojantis tarnybiniam naudojimui suteiktu nešiojamu, planšetiniu ar kitu
kompiuteriu, išmaniaisiais telefonais ar kitais įrenginiais (toliau – įrenginiai), turi būti vengiama
veiksmų, kurie gali būti kvestionuojami etikos, moralės ar teisiniu požiūriu;
1481.2. naudojant įrenginius, draudžiama naudotis atvirais (neapsaugotais slaptažodžiais)
belaidžio interneto prieigos taškais; turi būti naudojama tik patikimų tiekėjų (pvz., viešbučių,
renginių organizatorių rekomenduotų tiekėjų) viešoji prieiga prie interneto;
1481.3. nesant tarnybinio būtinumo, naudojant įrenginius, neturi būti naudojamasi
elektronine bankininkyste, tarnybiniais informaciniais ištekliais ir kitomis paslaugomis, kuriomis
naudojantis privaloma autentifikuotis slaptažodžiu ar kita priemone;
1481.4. įrenginiai turi būti apsaugoti slaptažodžiu, PIN kodu ar kitais apsaugos būdais;
nešiojamuosiuose ir planšetiniuose kompiuteriuose (jei techniškai įmanoma ir telefono aparatuose)
esanti informacija turi būti šifruota;
1481.5. pametus ar kitais būdais praradus įrenginį, kuriame buvo sukonfigūruotas ir
naudojamas @vrm.lt elektroninis paštas, turi būti nedelsiant informuojama Informatikos ir ryšių
departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – IRD) Informacinių ir
telekomunikacinių technologijų (ITT) paslaugų tarnyba: tel. (8 5) 271 7777 ar el. paštu
ittpagalba@vrm.lt. IRD esant galimybei (jei įrenginys įjungtas) nuotoliniu būdu inicijuoja
elektroninio pašto informacijos (el. laiškų, kalendoriaus, el. pašto kontaktų) ištrynimą;
1481.6. draudžiama palikti įrenginius be priežiūros, taip pat viešbučiuose, konferencijų ar
posėdžių salėse ir pan.
1482. Esant tarnybinėje komandiruotėje aukštesnės rizikos valstybėse (ne Europos Sąjungos
ir Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos narėse, Šveicarijos Konfederacijoje):
1482.1. į tarnybines komandiruotes vežami ir naudojami tik specialiai šiam tikslui skirti
įrenginiai (mobilusis telefonas, SIM kortelė, nešiojamasis kompiuteris ir kiti įrenginiai), kuriuos
išduoda ir tinkamai sukonfigūruoja IRD; šiuose įrenginiuose turi būti kaip įmanoma
darbinės informacijos;
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1482.2. grįžus iš tarnybinės komandiruotės, užsienyje naudoti įrenginiai nedelsiant
grąžinami IRD patikrinti ir išvalyti;
1482.3. įrenginiuose, kol nėra būtinos, turi būti išjungtos visos papildomos ryšio paslaugos ir
duomenų perdavimo paslauga (Wi-Fi, mobiliųjų duomenų perdavimas, Bluetooth, GPS ir kt.); šios
paslaugos turi būti įjungiamos tik tuo metu, kai būtina, o pasinaudojus vėl išjungiamos;
1482.4. esant tarnybiniam būtinumui, įrenginių sujungimui tarpusavyje turi būti naudojami
laidai, nenaudojami belaidžiai būdai (Wi-Fi, Bluetooth ir pan.); įrenginių įkrovimui turi būti
naudojami tik IRD išduoti krovikliai;
1482.5. draudžiama tarnybinės komandiruotės užsienyje metu kaip dovanas ar suvenyrus
gautas USB atmintines, optines laikmenas, kroviklius ir pan. naudoti įrenginiuose; grįžus iš
tarnybinės komandiruotės, minėtos dovanos ir suvenyrai turi būti pateikti IRD vertinti; netinkamos
naudoti (virusais užkrėstos) dovanos ir suvenyrai negrąžinami.“
____________________________________

