PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės kontrolieriaus
2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-27
INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO,
VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, valstybės tarnautojų stebėsenos ir
kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Akmenės rajono savivaldybės
kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) veikloje naudojamų informacinių ir komunikacinių
technologijų naudojimo, apsaugos, informacijos tvarkymo ir saugojimo, Tarnybos valstybės tarnautojų
stebėsenos ir kontrolės tvarką bei jų atsakomybę.
2. Aprašas yra privalomas visiems Tarnybos valstybės tarnautojams (toliau – tarnautojai).
II SKYRIUS
INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS
3. Tarnautojams pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti Tarnyba suteikia
informacijos ir ryšių technologijų techninę ir programinę įrangą, elektroninės komunikacijos priemones
(toliau – IRT): kompiuterį, fiksuoto ryšio ir mobilųjį telefonus, prieigą prie interneto, elektroninio pašto
paskyrą, USB diskus ir / ar atmintines ir kt.
4. Tarnautojams suteikiamas prisijungimo prie Akmenės rajono savivaldybės (toliau –
Savivaldybė) informacinės sistemos vardas ir slaptažodis. Už šių duomenų saugumą atsako patys
tarnautojai.
5. Tarnautojai IRT gali naudoti tik darbo funkcijoms Tarnybos veikloje vykdyti, kvalifikacijai kelti.
Retas ir trumpas IRT naudojimas asmeniniais tikslais galimas tik tuo atveju, jeigu tai yra atliekama
poilsio laiku (laisvu nuo darbo laiku), neigiamai neįtakoja darbo našumo ar tinkamo tarnautojų darbo
funkcijų vykdymo, nepažeidžia Aprašo nuostatų, teisės aktų reikalavimų ar trečiųjų asmenų teisių ir / ar
teisėtų interesų. Tarnautojams, nesilaikantiems Apraše nurodytų reikalavimų, Tarnyba neužtikrina
tarnautojų asmeninės informacijos konfidencialumo.
6. Tarnautojai, gavę Tarnybos vadovo – Savivaldybės kontrolieriaus leidimą, IRT gali naudoti
tiesioginėms pareigoms atlikti ir ne Tarnybos patalpose.
7. Tarnybai priklausančius mobiliuosius telefonus tarnautojai turi teisę naudoti ir asmeniniais
tikslais, jei nebus pažeidžiamos Aprašo nuostatos, teisės aktų reikalavimai ar trečiųjų asmenų teisės ir /
ar teisėti interesai.
8. Tarnautojams, kurie naudojasi Tarnybos suteiktomis IRT, griežtai draudžiama:
8.1. skelbti Tarnybos konfidencialią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, Tarnybos vidaus
dokumentus, kurie nėra skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje, nuotraukas, filmuotą medžiagą ir
kt. apie Tarnybos veiklą, jei tai nėra susiję su darbo funkcijų vykdymu, neturint Savivaldybės
kontrolieriaus leidimo;
8.2. naudoti elektroninį paštą ir interneto prieigą reklamos ir / ar asmeninės finansinės naudos
tikslais, Lietuvos Respublikos įstatymais draudžiamai veiklai, šmeižiančio, įžeidžiančio, grasinamo
pobūdžio ar visuomenės dorovės ir moralės principams prieštaraujančiai informacijai, kompiuterių
virusams, masinei piktybinei informacijai (spam) siųsti ar atlikti kitus veiksmus, kurie galėtų pakenkti
Tarnybos įvaizdžiui, pažeisti Tarnybos ar trečiųjų asmenų teises ir / ar teisėtus interesus, sutrikdyti IRT
funkcionavimą ir saugumą;
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8.3. atsisiųsti ir / arba platinti tiesiogiai su darbu nesusijusią grafinę, garso ir vaizdo medžiagą,
programas, žaisti kompiuterinius žaidimus, naudotis bendravimo internetu ar socialinių tinklų
programomis ar tinklalapiais;
8.4. suteikti galimybę naudotis ar perduoti Tarnybai priklausančią IRT tretiesiems asmenims,
įskaitant šeimos narius, jei toks perdavimas nėra susijęs su darbo funkcijų vykdymu ar gali bet kokiu
būdu pakenkti Tarnybos interesams;
8.5. atskleisti tretiesiems asmenims prisijungimo prie Savivaldybės informacinės sistemos vardą ir
slaptažodį;
8.6. savavališkai keisti techninės įrangos konfigūraciją ir / ar taisyti IRT;
8.7. savavališkai diegti, keisti, pildyti ar ištrinti programinę įrangą, saugoti, naudoti, kopijuoti ar
platinti bet kokią neautorizuotą, neteisėtą, autorių teises pažeidžiančią ar asmeninę programinę įrangą;
8.8. atlikti kitus su darbo funkcijų vykdymu nesusijusius ar teisės aktams prieštaraujančius
veiksmus.
9. Tarnautojas, praradęs jam priskirtą IRT, privalo nedelsdamas imtis visų saugumo priemonių,
kad informacija, esanti kompiuteryje ir / ar mobiliajame telefone, būtų nepasiekiama, ir apie tai
informuoti Savivaldybės kontrolierių. Praradęs mobilųjį telefoną, tarnautojas turi nedelsdamas apie tai
informuoti mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.
III SKYRIUS
INFORMACIJOS TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS
10. Tarnautojų kompiuteriuose ir kitoje techninėje įrangoje, mobiliuosiuose telefonuose esanti, su
Tarnybos veikla susijusi, informacija, išskyrus informaciją, kuri patalpinta tarnautojų kompiuteriuose ir
kitoje techninėje įrangoje pažeidžiant Aprašo nuostatas, nuosavybės teise priklauso Tarnybai, visos
intelektinės nuosavybės teisės į šią informaciją priklauso Tarnybai. Visa šiame punkte nurodyta
informacija yra laikoma profesine informacija, t. y. sukurta ir / ar įgyta tarnautojams vykdant darbo
funkcijas Tarnybos vardu ir interesais.
11. Tarnautojai neturi teisės:
11.1. sąmoningai naudotis informacija, kai tarnautojas nėra numatytasis informacijos gavėjas;
11.2. naudoti, kopijuoti ir / ar platinti informaciją kitais, nei darbo funkcijų Tarnyboje vykdymas,
tikslais;
11.3. trinti ar kitaip naikinti informaciją, susijusią su darbo funkcijų vykdymu;
11.4. saugoti su Tarnybos veikla susijusią informaciją tarnautojų asmeniniuose kompiuteriuose ir
/ ar kitoje techninėje įrangoje.
IV SKYRIUS
SAUGUMO REIKALAVIMAI
12. Tarnautojai privalo naudoti prisijungimo vardus ir slaptažodžius:
12.1. prisijungdami prie tarnautojo paskyros;
12.2. prisijungiant prie Tarnybos suteikto elektroninio pašto, išskyrus atvejus, kai yra jungiamasi
iš darbo vietoje esančio kompiuterio, kuriame yra sukonfigūruota tarnautojo paskyra;
12.3. Tarnybos nešiojamai techninei įrangai (kompiuteriams) įjungti;
12.4. mobiliesiems telefonams užrakinti.
13. Prisijungimo slaptažodžiai turi būti periodiškai keičiami.
14. Mobiliajame telefone, kuris nėra rakinamas PIN kodu (slaptažodžiu), draudžiama
sukonfigūruoti Tarnybos suteikiamą elektroninio pašto paskyrą ir / ar naudotis kita elektroninės
komunikacijos priemone, jei jos pagalba yra perduodama su Tarnybos veikla susijusi informacija.
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15. Tarnautojai turi imtis papildomų atsargumo priemonių IRT esančiai informacijai išsaugoti,
pavyzdžiui, reguliariai perkelti informaciją į USB diskus ar atmintines, išsaugoti atsargines elektroninių
laiškų, kontaktų ir kt. kopijas.
16. Pasinaudoję laikinai naudojamu kompiuteriu, tarnautojai privalo ištrinti visą informaciją, kurią
jame buvo patalpinę, įskaitant informacijos pašalinimą iš šiukšlių dėžės.
17. Visuose stacionariuose ir nešiojamuose kompiuteriuose bei kitoje techninėje įrangoje turi būti
nustatyta, kad nedirbant su jais 15 minučių (jei nenurodytas kitoks periodas), automatiškai įsijungtų
ekrano užsklanda, kurią būtų galima pašalinti tik įvedus slaptažodį arba PIN kodą.
18. Palikdami darbo vietą pietų pertraukos metu, po darbo ir pan., tarnautojai privalo saugiai
išjungti visas programų, duomenų bazių valdymo sistemų ekrano aplikacijas. Išeinant iš kabineto, jeigu
jame nelieka tarnautojų, kabinetas turi būti užrakinamas.
V SKYRIUS
TARNAUTOJŲ STEBĖSENA IR KONTROLĖ DARBO VIETOJE
19. Tarnyba organizuoja darbo vietoje elektroniniu ar kitokiu būdu vykdomo keitimosi profesine
ir tam tikrais atvejais asmenine ar kitokia informacija procesų stebėseną. Organizuodama stebėseną,
Tarnyba visais atvejais laikosi proporcingumo ir kitų šiame Aprašo skyriuje nurodytų principų ir
stebėsenos priemones taiko tik tais atvejais, kai iškeltų tikslų kitomis, mažiau tarnautojų privatumą
ribojančiomis, priemonėmis neįmanoma pasiekti.
20. Stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tikslai:
20.1. apsaugoti Tarnybos konfidencialią informaciją nuo atskleidimo tretiesiems asmenims;
20.2. apsaugoti tarnautojų, audituojamų ir / ar audituotų subjektų darbuotojų ir / ar kitų asmenų
turimus asmens duomenis nuo neteisėto tvarkymo ir / ar perdavimo tretiesiems asmenims;
20.3. apsaugoti Tarnybos turtą, turtinius ir neturtinius (dalykinę reputaciją, įvaizdį ir pan.) interesus
ir užtikrinti asmenų saugumą Tarnybos patalpose;
20.4. užtikrinti, kad IRT būtų naudojamos darbo funkcijoms vykdyti, o jų naudojimas asmeniniais
tikslais netrukdytų tarnautojui atlikti darbo pareigas ir neprieštarautų tarnautojų etiško elgesio normoms.
21. Tarnyba, siekdama Apraše nurodytų tikslų, vadovaujasi šiais principais:
21.1. būtinumas – Tarnyba, prieš taikydama Apraše nurodytas tarnautojų kontrolės formas,
įsitikina, kad naudojama kontrolės forma yra būtina nustatytiems tikslams pasiekti;
21.2. tikslingumas – duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais tikslais ir toliau netvarkomi
su tais tikslais nesuderinamu būdu;
21.3. skaidrumas – Tarnyboje atliekamas tik tokios apimties paslėptas elektroninio pašto,
naudojimosi internetu ar programomis stebėjimas, koks leidžiamas pagal tokiam stebėjimui taikomą
reguliavimą, arba kai pagal įstatymus leidžiami tokie Tarnybos veiksmai, siekiant nustatyti pažeidimus
darbo vietoje;
21.4. proporcingumas – asmens duomenys, kurie gaunami vykdant Apraše nurodytą kontrolę, yra
susiję ir nepertekliniai, lyginant su nustatytu tikslu;
21.5. tikslumas ir duomenų išsaugojimas – bet kokie duomenys, susiję su tarnautojo kontrole, yra
tikslūs, jei reikia nuolat atnaujinami ir teisėtai saugomi ne ilgiau nei tai yra būtina;
21.6. saugumas – Tarnyboje yra įdiegtos atitinkamos techninės ir organizacinės priemonės, siekiant
užtikrinti, kad bet kokie saugomi asmens duomenys būtų saugūs ir apsaugoti nuo išorinio kišimosi.
22. Siekiant apsaugoti Tarnybos ir tarnautojų interesus, gali būti vykdoma tarnautojų naudojamų
IRT peržiūra. Peržiūra gali būti vykdoma šiais atvejais:
22.1. kai tarnautojo daugiau kaip 3 darbo dienas dėl nežinomos priežasties nėra darbe arba
pasibaigia tarnautojo darbo santykiai ir būtina užtikrinti Tarnybos veiklos tęstinumą;
22.2. kai reikia patikrinti informaciją apie galimai neteisėtus tarnautojo veiksmus, kurių
patvirtinimą ar paneigimą galima gauti peržiūrint elektroninės komunikacijos priemonėmis tarnautojo
perduotą informaciją ir duomenis;
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22.3. siekiant gauti patvirtinimą ar paneigimą dėl galimai neteisėtų tarnautojo veiksmų, kai
Tarnyba yra atsakinga už tarnautojo atliktų veiksmų padarinius ir reikia ginti Tarnybos interesus;
22.4. kai tarnautojas IRT galimai naudoja ne darbo funkcijų vykdymo tikslais;
22.5. siekiant apsaugoti Tarnybą nuo konfidencialios informacijos neteisėto atskleidimo;
22.6. siekiant apsaugoti IRT nuo įsilaužimų, duomenų vagysčių, kompiuterių virusų, pavojingų
interneto puslapių, kenkėjiškų programų ir pan.
23. Tarnyba, siekdama Apraše nurodytų tikslų, tirdama incidentus, iš anksto informavusi
tarnautojus, gali patikrinti tarnautojams priskirtuose kompiuteriuose įdiegtų programų turinį, interneto
naršymo istoriją, tarnautojų elektroninį susirašinėjimą ir kt. ar atiduoti tarnautojų naudojamą įrangą tirti
tretiesiems asmenims.
24. Tarnyba pasilieka teisę be atskiro tarnautojų įspėjimo riboti prieigą prie atskirų interneto
svetainių ar programinės įrangos.
25. Esant poreikiui, iš anksto informavusi tarnautojus, siekdama Apraše nurodytų tikslų, Tarnyba
gali taikyti ir kitokias tarnautojų stebėsenos ir kontrolės priemones (pvz., įrengti vaizdo stebėjimo ir / ar
garso įrašymo įrenginius ir kt.).
VI SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
26. Tarnautojai yra atsakingi už pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti naudojamų
IRT teisėtą, saugų, teisingą ir ekonomišką naudojimą, už teisėtą informacijos ir intelektinės nuosavybės
objektų naudojimą ir saugojimą. Savivaldybės kontrolierius nėra ir nebus atsakingas už programinę
įrangą, informaciją ir / ar intelektinės nuosavybės objektus, tarnautojų naudojamus ir / ar saugomus
pažeidžiant Aprašo ar teisės aktų reikalavimus.
27. Bet koks Aprašo nuostatų pažeidimas gali būti laikomas tarnautojo tarnybiniu nusižengimu, už
kurį gali būti skiriama Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatyta tarnybinė nuobauda.
Už Tarnybai padarytą materialinę žalą tarnautojas gali būti traukiamas materialinėn atsakomybėn.
28. Už IRT praradimą ar sugadinimą tarnautojai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
29. Tarnautojai su Aprašu supažindinami pasirašytinai. Pasirašydami tarnautojai patvirtina, kad yra
informuoti apie Tarnybos vykdomas, šiame Apraše nurodytas, tarnautojų stebėjimo priemones.
30. Aprašas gali būti keičiamas arba papildomas Savivaldybės kontrolieriaus įsakymu.
____________________________

