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INFORMACINIŲ SISTEMŲ DUOMENŲ SAUGOS  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Informacinių sistemų (toliau – IS) duomenų saugos nuostatai (toliau – Saugos nuostatai) 

reglamentuoja Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – LGGRTC) IS 

saugos politiką, kurios įgyvendinamieji dokumentai: Informacinių sistemų saugaus elektroninės 

informacijos tvarkymo taisyklės (toliau – Tvarkymo taisyklės), Informacinių sistemų veiklos 

tęstinumo valdymo planas (toliau – Valdymo planas), Informacinių sistemų naudotojų 

administravimo taisyklės (toliau – Naudotojų administravimo taisyklės). Saugos nuostatai ir saugos 

politiką įgyvendinamieji dokumentai kartu vadinami saugos dokumentais. 

2. Saugos nuostatų tikslas – užtikrinti IS tvarkomų duomenų saugų tvarkymą automatiniu 

būdu, vientisumą ir IS veiklos tęstinumą.  

3. LGGRTC eksploatuojamos šios IS: 

3.1. „Asmenys, nukentėję nuo okupacijų“ (toliau – „Liris“) 

3.2. „Pasipriešinimo okupacijoms dalyviai“ (toliau – „Rezistentai“),  

3.3. Dokumentų valdymo sistema „Kontora“ (toliau – DVS); 

3.4. Buhalterinės apskaitos ir finansų apskaitos sistema; 

3.5. duomenų bazės (darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, mažos vertės viešųjų pirkimų 

suvestinės ir kt.). 

4. Saugos nuostatai parengti vadovaujantis: 

4.1.  Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu (toliau – Saugos 

reikalavimų aprašas), Saugos dokumentų turinio gairių aprašu“ (toliau – Saugos gairių aprašas), 

Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir 

valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašu 

(toliau – IS klasifikavimo gairių aprašas), patvirtintais 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“; 

4.2. Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių 

sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl 

techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų 

informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo ir informacinių 

technologijų saugos atitikties vertinimo metodikos patvirtinimo“; 

4.3. Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio 

saugumo subjektams, aprašu,  patvirtintu 2018 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“. 

5. Saugos nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos kibernetinio 

saugumo įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Saugos 

reikalavimų apraše, Lietuvos standartuose LST ISO/IEC 27001:2017 „Informacinės technologijos. 

Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai“  ir LST ISO/IEC 



27002:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo kontrolės 

priemonių praktikos nuostatai“; taip pat vartojamos šios: 

5.1. kibernetinio saugumo vadovas - LGGRTC  paskirtas  kompetentingas darbuotojas, 

dirbantis pagal darbo sutartį, atsakingas už  ryšių ir  IS kibernetinio saugumo organizavimą ir 

užtikrinimą; 

5.2. IS naudotojas (toliau – naudotojas) – LGGRTC valstybės tarnautojas ar darbuotojas, 

dirbantis pagal darbo sutartį, pagal kompetenciją naudojantis ir (ar) tvarkantis IS elektroninę 

informaciją; 

6. IS elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) užtikrinimo prioritetinės 

kryptys yra šios: 

6.1. elektroninės informacijos konfidencialumo, vientisumo ir prieinamumo užtikrinimas; 

6.2. elektroninės informacijos veiklos tęstinumo užtikrinimas; 

6.3. asmens duomenų apsauga; 

6.4. teisėtas, saugus ir kokybiškas elektroninės informacijos tvarkymas ir naudojimas;  

6.5. IS naudotojų kvalifikacijos tobulinimas. 

7. LGGRTC yra IS valdytojas ir tvarkytojas, Didžioji g. 17/1, 01128 Vilnius. 

8. LGGRTC, kaip IS valdytojas ir tvarkytojas, atlieka šias funkcijas: 

8.1. formuoja saugos politiką ir organizuoja įgyvendinimą; 

8.2. užtiktina  elektroninės informacijos tvarkymo vientisumą ir teisėtumą; 

8.3. užtikrina elektroninės informacijos saugą (kibernetinį saugumą) ir saugų elektroninės 

informacijos perdavimą kompiuteriniais tinklais. 

9. LGGRTC generalinis direktorius: 

9.1. tvirtina IS saugos dokumentus ir kitus teisės aktus, kuriuose reglamentuojamas IS 

tvarkymo teisėtumas ir IS elektroninės informacijos sauga; 

9.2. skiria saugos įgaliotinį, kibernetinio saugumo vadovą, IS administratorių (-ius). 

10. Saugos įgaliotinis atlieka šias funkcijas: 

10.1. koordinuoja ir prižiūri IS saugos politikos įgyvendinimą; 

10.2. ne rečiau, kaip kartą per metus organizuoja IS saugos dokumentų persvarstymą 

(peržiūrą); 

10.3. koordinuoja elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) incidentų, 

įvykusių IS, tyrimą; 

10.4. teikia LGGRTC generaliniam direktoriui siūlymus dėl: 

10.4.1. administratoriaus (-ių) paskyrimo ir reikalavimų administratoriui (i-ams) 

nustatymo; 

10.4.2. saugos dokumentų priėmimo, keitimo ar panaikinimo; 

10.4.3. saugos reikalavimų atitikties vertinimo atlikimo; 

10.5. teikia administratoriui (-iams) ir naudotojams privalomus vykdyti nurodymus ir 

pavedimus, susijusius su saugos dokumentų įgyvendinimu; 

10.6. periodiškai inicijuoja naudotojų mokymus elektroninės informacijos saugos 

klausimais; 

10.7. supažindina administratorių (-ius) ir naudotojus su saugos dokumentais; 

10.8. atlieka kitas LGGRTC generalinio direktoriaus pavestas ir Saugos nuostatais ir kitais 

teisės aktais jam priskirtas funkcijas. 

11. Kibernetinio saugumo vadovas įgyvendindamas kibernetinį saugumą, atlieka 

Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo 

subjektams, apraše, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu 

Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl 

nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“ ir kituose teisės aktuose 

nustatytas funkcijas. Kibernetinio saugumo vadovas ir saugos įgaliotinis yra tas pats asmuo. 



12. Administratorius (-iai) atsako už naudotojų administravimą ir atlieka šias funkcijas: 

12.1. suteikia naudotojams teisę naudotis elektroniniais duomenimis, reikalingais jų 

priskirtoms funkcijoms atlikti, konsultuoja naudotojus darbo su IS klausimais; 

12.2. administruoja kompiuterių tinklą sudarančius komponentus (kompiuterius, operacines 

sistemas, duomenų bazių valdymo sistemas, taikomųjų programų sistemas, ugniasienes, informacijos 

perdavimo tinklus), nustato pažeidžiamų vietų ir saugos reikalavimų atitiktį; 

12.3. registruoja saugos incidentus ir informuoja apie juos saugos įgaliotinį, teikia siūlymus 

dėl minėtų incidentų šalinimo; 

12.4. atsako už kompiuterių tinklo funkcionavimą; 

12.5. užtikrina IS elektroninės informacijos saugą (kibernetinį saugumą), vientisumą ir 

konfidencialumą; 

12.6. atlieka kitas saugos įgaliotinio pavestas funkcijas. 

13. IS elektroninės informacijos sauga (kibernetinis saugumas) užtikrinama vadovaujantis: 

13.1. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu; 

13.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu; 

13.3. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu; 

13.4. Saugos reikalavimų aprašu; 

13.5. Saugos gairių aprašu; 

13.6. Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio 

saugumo subjektams, aprašu,  patvirtintu 2018 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 

„Dėl nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“; 

13.7.  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 

dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 

panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas 

(ES) 2016/679); 

13.8. Lietuvos standartais LST ISO/IEC 27001, LST ISO/IEC 27002 ir kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais saugų elektroninės informacijos tvarkymą. 

 

II. ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS SAUGOS VALDYMAS 

 

14. Vadovaujantis IS klasifikavimo Gairių aprašo 13 ir 14 punkto nuostatomis, duomenų 

saugos nuostatų 3.1. ir 3.2. papunkčiuose įvardijamos IS priskiriamos trečiajai kategorijai. IS „Liris“ 

ir „Rezistentai“ apdorojama informacija priskiriama vidutinės svarbos informacijos kategorijai, 

įvertinus: 

14.1. IS klasifikavimo Gairių aprašo 9.1 punkto nuostatas dėl IS tvarkomos informacijos 

konfidencialumo, vientisumo ir (ar) prieinamumo praradimo gali kilti grėsmė, kad prasidės procesai 

galintys pažeisti daugiau nei 1 procento, bet ne daugiau nei 5 procentu valstybės gyventojų teises ir 

teisėtus interesus. Nuo 1997 m. lapkričio 10 d. iki 2020 m. gruodžio 1 d. pripažinta 106 878 asmens 

teisiniai statusai. Lietuvos statistikos departamento duomenimis nuolatinis gyventojų skaičius 

Lietuvoje 2020 m. liepos mėn. – 2 792 209. 106 878 gyventojai sudaro 3,74 proc.; 

14.2. IS klasifikavimo Gairių aprašo 9.2 punkto nuostatas, kad nebus atliekama kuri nors 

gyvybiškai svarbi funkcija vienam ministrui pavestoje valdymo srityje. Remiantis Gyvybiškai 

svarbių valstybės funkcijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 

d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų sąrašo patvirtinimo“, 6 punkto 

nuostata, Valstybinio socialinio draudimo ir socialinės paramos sistemos tęstinumo užtikrinimui nuo 

2009 m. iki šiol periodiškai, po kiekvieno Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos 

posėdžio teikiame duomenis apie suteiktus statusus Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos (duomenų teikimo sutartis Nr. 57-04/151-VLK); 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f4808410fc4b11e8a969c20aa4d38bd4
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f4808410fc4b11e8a969c20aa4d38bd4


14.3. Lietuvos Respublikos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 

įstatymo 5 straipsnio 5 dalies nuostatą, kuria LGGRTC yra pavesta sudaryti karių savanorių, laisvės 

kovų dalyvių ir asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, vardynus; 

14.4.  Lietuvos Respublikos  valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 3 straipsnio 2 

dalies nuostatas dėl svarbių valstybės informacinių išteklių, IS „Liris“ ir IS „Rezistentai“ informacija 

yra svarbūs valstybės informaciniai ištekliai, nes sudaro kelioms institucijoms svarbi informacija. 

15. Duomenų saugos nuostatų 3.3–3.5 papunkčiais įvardijamose IS tvarkoma elektroninė 

informacija, remiantis IS klasifikavimo gairių aprašo 4 ir 10 punktų nuostatomis, pagal svarbą 

priskiriama mažiausios svarbos informacijos kategorijai. Vadovaujantis 12.4 papunkčio nuostatomis, 

šios, vidaus administravimui skirtos IS, priskiriamos ketvirtajai kategorijai. 

16. Saugos įgaliotinis atsakingas už IS rizikos vertinimą; ne rečiau kaip kartą per metus 

organizuoja IS rizikos vertinimą. Prireikus saugos įgaliotinis gali organizuoti eilinį arba IS valdytojo 

rašytiniu pavedimu atlikti pats neeilinį elektroninės informacijos rizikos vertinimą.  

17. IS elektroninės informacijos rizikos įvertinimas išdėstomas rizikos įvertinimo 

ataskaitoje, kuri pateikiama LGGRTC generaliniam direktoriui. Rizikos įvertinimo ataskaita 

rengiama atsižvelgus į rizikos veiksnius, galinčius turėti įtakos elektroninės informacijos saugai. 

Svarbiausi rizikos veiksniai yra šie: 

17.1. subjektyvūs netyčiniai (elektroninės informacijos tvarkymo klaidos ir apsirikimai, 

elektroninės informacijos ištrynimas, klaidingas elektroninės informacijos teikimas, fiziniai 

elektroninės informacijos technologijų sutrikimai, elektroninės informacijos perdavimo tinklais 

sutrikimai, programinės įrangos klaidos, neteisingas veikimas ir kita); 

17.2. subjektyvūs tyčiniai (nesankcionuotas naudojimasis IS elektroninei informacijai gauti, 

duomenų pakeitimas ar sunaikinimas, IS elektroninės informacijos perdavimo tinklais sutrikdymai, 

saugos pažeidimai, vagystės ir kita); 

17.3. nenugalima jėga (force majeure).  

18. Rizikos įvertinimo ataskaitą tvirtina LGGRTC generalinis direktorius. Atsižvelgdamas 

į rizikos įvertinimo ataskaitą LGGRTC generalinis direktorius prireikus tvirtina rizikos įvertinimo ir 

rizikos valdymo priemonių planą, kuriame numatomas techninių, administracinių ir kitų išteklių 

poreikis rizikos valdymo priemonėms įgyvendinti. 

19. Siekiant užtikrinti saugos dokumentuose išdėstytų nuostatų įgyvendinimo kontrolę, 

kasmet organizuojamas informacinių technologijų saugos atitikties vertinimas, kurio metu: 

19.1. įvertinama Saugos nuostatų įgyvendinančių teisės aktų ir realios informacijos saugos 

atitiktis; 

19.2. inventorizuojama LGGRTC techninė ir programinė įranga; 

19.3. tikrinamos saugos įgaliotinio, administratoriaus (-ių) bei naudotojų darbo vietose ir 

visose tarnybinėse stotyse įdiegtos programos ir jų sąranka (būtina patikrinti 10 procentų darbo vietų); 

19.4. patikrinama (įvertinama) naudotojams suteiktų teisių atitiktis vykdomoms funkcijoms; 

19.5. įvertinamas pasirengimas užtikrinti IS veiklos tęstinumą įvykus saugos incidentui 

(nenumatytai situacijai). 

20. Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) priemonių parinkimo 

pagrindiniai principai yra: 

20.1. apsaugos sistemos turi būti valdomos centralizuotai; 

20.2. saugos priemonės diegimo kaina turi būti adekvati saugomos informacijos vertei; 

20.3. likutinė rizika turi būti sumažinta iki priimtino lygio; 

20.4. būtina įdiegti prevencines informacijos saugos priemones. 

21. Rizikos įvertinimo ataskaita, rizikos įvertinimo ir rizikos valdymo priemonių plano  ir 

informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo ataskaitas, pastebėtų trūkumų šalinimo plano 

kopijas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo minėtų dokumentų priėmimo pateikti Valstybės informacinių 

išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėsenos sistemai Valstybės 

informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėsenos sistemos 



nuostatų nustatyta tvarka. 

 

 

III. ORGANIZACINIAI IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

 

22. Naudotojų veiksmai, susiję su IS, yra nustatomi Naudotojų administravimo taisyklėse. 

23. Naudotojų darbo vietose diegiamos aktyvios priemonės apsaugai nuo kenksmingos 

programinės įrangos (virusų šnipinėjimo programų ir panašiai). Antivirusinė programa diegiama ir 

valdoma iš pagrindinės tarnybinės stoties. Naudotojų kompiuterių antivirusinės programos 

atnaujinamos automatiškai. Ilgiausias leistinas neatnaujinimo laikas 12 valandų.  

24. IS tarnybinėse stotyse naudojama legali programinė įranga. 

25. Draudžiama kompiuterių darbo vietose naudoti ar diegti bet kokią programinę įrangą, 

nesusijusia su LGGRTC veikla ar naudotojo funkcijomis. 

26. Visą programinę įrangą, reikalingą naudotojo funkcijoms vykdyti, diegia ir prižiūri 

administratorius (-iai). 

27. Prieiga prie kompiuterių ir tarnybinių stočių operacinių sistemų valdymo ir 

konfigūravimo leidžiama tik administratoriui (-iams). 

28. IS pasiekiama visą parą. Prisijungimo prie kompiuterių tinklo laikas ir trukmė nėra 

ribojami. 

29. Naudojami tarnybinės stoties operacinės sistemos metodai, leidžiantys vienareikšmiškai 

atpažinti kompiuterių tinklui priklausančius kompiuterius. 

30. LGGRTC kompiuterinio tinklo filtravimo įrangos (ugniasienės) nustatymai padaryti 

taip, kad ji praleistų tiktai LGGRTC veikimui reikalingą elektroninės informacijos srautą.   

31. Draudžiama prieiga neatpažintiems naudotojams prisijungti prie kompiuterių tinklo iš 

kompiuterio, nepriklausančio šiam tinklui. 

32. Kiekvienas kompiuteris apsaugotas slaptažodžiu bei vartotojui yra suteikiamos 

apribotos teises.  

33. Nešiojamieji kompiuteriai ne LGGRTC patalpose gali būti naudojami tik tarnybinėms 

funkcijoms vykdyti. Duomenys, esantys nešiojamuosiuose kompiuteriuose, turi būti šifruojami.     

34. Naudotojas yra atsakingas už kompiuterį, kai jį naudojasi ne LGGRTC patalpose. 

Jungiantis nuotoliniu būdu prie IS  turi būti naudojamas VPN. 

35. Kiekvienas nešiojamas kompiuteris privalomai kartą metuose yra tikrinamas 

administratoriaus (-ių). 

36. Kitoms institucijoms elektroninę informaciją teikiama tik pagal duomenų teikimo 

sutartyse nustatytas specifikacijas ir sąlygas, naudojant saugų duomenų perdavimo būdą. 

37. Tarnybinėse stotyse esančios elektroninės informacijos atsarginės kopijos daromos, 

saugomos, užtikrinant fizinės kontrolės priemones, atkuriamos vadovaujantis Lietuvos gyventojų 

genocido ir rezistencijos tyrimo centro atsarginių elektroninės informacijos kopijų darymo ir 

atkūrimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2020 m. gruodžio 16 d. LGGRTC generalinio direktoriaus 

įsakymu Nr. 1V-161 „Dėl atsarginių elektroninės informacijos kopijų darymo ir atkūrimo tvarkos 

aprašo tvirtinimo“. 

38. Atsarginės laikmenos su IS programinės įrangos kopijomis laikomos kitose patalpose 

nei yra IS tarnybinės stotys.  

 

 

IV. REIKALAVIMAI PERSONALUI 

 

39. Saugos įgaliotinis turi išmanyti informacijos saugos (kibernetinio saugumo) užtikrinimo 

principus, savo darbe vadovautis saugos dokumentais, Informacinių technologijų saugos atitikties 

vertinimo metodika, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, standartais ir kitais dokumentais, 



reglamentuojančiais IS saugų duomenų tvarkymą, sugebėti prižiūrėti IS saugos politikos 

įgyvendinimą. 

40. Saugos įgaliotiniu negali būti skiriamas asmuo, turintis neišnykusį ar nepanaikintą 

teistumą už nusikaltimą elektroninių duomenų ir IS saugumui, taip pat paskirtą administracinę 

nuobaudą už neteisėtą asmens duomenų tvarkymą ir privatumo apsaugos pažeidimą elektroninių ryšių 

srityje, elektroninių ryšių išteklių naudojimo ir skyrimo taisyklių pažeidimą, elektroninių ryšių tinklo 

gadinimą ar savavališką prisijungimą prie tinklo arba galinių įrenginių, kurie trukdo elektroninių ryšių 

tinklo darbui, savavališką prisijungimą arba elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, naudojimo 

ir apsaugos sąlygų ir taisyklių pažeidimą, jeigu nuo jos paskyrimo praėję mažiau kaip vieni metai.  

41. Administratorius (-iai) turi išmanyti pagrindinius saugos politikos principus, darbą su 

duomenų perdavimo tinklais, mokėti užtikrinti jų saugą (kibernetinį saugumą), turėti sisteminių 

programinių priemonių (Windows, Linux) administravimo ir priežiūros patirties, būti susipažinęs su 

saugos dokumentais. 

42. Tvarkyti IS elektroninę informaciją gali naudotojai tik turintys pagrindinius darbo 

kompiuteriu įgūdžius bei susipažinę su saugos dokumentais. 

43. Saugos įgaliotinis turi planuoti naudotojų mokymą, t.y. mokymo būdus, periodiškumą, 

tvarką bei organizuoti apmokymus (pvz., naudotojams reguliariai elektroniniu paštu siųsti 

pranešimus, instruktuoti naujus darbuotojus ir pan.). 

 

 

V. IS NAUDOTOJŲ SUPAŽINDINIMO SU SAUGOS DOKUMENTAIS 

PRINCIPAI 

 

44. Saugos įgaliotinis su šiais Saugos nuostatais ir kitais teisės aktais, kuriais vadovaujamasi 

tvarkant elektroninę informaciją, užtikrinant jos saugumą ir atsakomybę už saugos dokumentų 

nuostatų pažeidimus, naudotojus ir administratorius (-iai) supažindina pasirašytinai sisteminėmis 

priemonėmis per DVS . 

45. Pakartotinai su saugos dokumentais naudotojai supažindinami per DVS tik iš esmės 

pasikeitus saugos dokumentams. 

46. Saugos nuostatai skelbiami LGGRTC interneto svetainėje. 

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

47. Saugos įgaliotinis inicijuoja saugos dokumentų peržiūrą ne rečiau kaip kartą per metus. 

48. Saugos nuostatų reikalavimai taikomi visiems naudotojams, kibernetinio saugumo 

vadovui, saugos įgaliotiniui ir administratoriui (-iams), duomenų valdymo įgaliotiniui. 

49. Už Saugos nuostatų laikymąsi kibernetinio saugumo vadovas, saugos įgaliotinis, 

administratorius (-iai), duomenų valdymo įgaliotinis ir naudotojai atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

_________________ 


