ATSAKOMYBĖS UŽ INFORMACINIŲ SISTEMŲ IR KOMPIUTERIŲ TINKLO
NAUDOJIMO REIKALAVIMŲ NESILAIKYMĄ VILNIAUS UNIVERSITETE ATMINTINĖ
Šioje atmintinėje siekiame Jus supažindinti su Lietuvos Respublikos įstatymų, Vilniaus
universiteto studijų nuostatuose ir kituose teisės aktuose, tvarkose ir studijuojančių asmenų su
Universitetu sudaromoje sutartyje numatyta atsakomybe už saugaus informacinės sistemos ir
kompiuterių tinklo naudojimosi taisyklių, saugos dokumentų nuostatų, asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo, kibernetinio saugumo įstatymo ir kitų susijusių teisės aktų nesilaikymą. Ši
atmintinė yra sukurta tik bendram supažindinimui su atsakomybėmis, pilnos patvirtintų galiojančių
teisės aktų ir Vilniaus universiteto saugos dokumentų versijos jūsų patogumui skelbiamos Vilniaus
universiteto tinklalapio privatumo politikai skirtame skyrelyje www.vu.lt/privatumas, kur rasite
nuorodas į susijusius teisės aktus bei kitą aktualią informaciją.
Prašome įdėmiai perskaityti žemiau pateikiamą informaciją.
Primename, kad Lietuvos Respublikos konstitucijos 7 straipsnyje pasakyta, kad įstatymų
nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.
Toliau atmintinėje pateikiame pagrindines patvirtintuose dokumentuose nurodomas
naudotojų atsakomybės už nustatytos tvarkos pažeidimus nuostatas.
VILNIAUS UNIVERSITETO TEISĖS AKTAI
Vilniaus universiteto kompiuterių tinklo naudojimo taisyklės, patvirtintos Vilniaus
universiteto rektoriaus 2002 m. balandžio 26 d.:
6. Vartotojui draudžiama užsiimti veikla, kuri pažeidžia LR įstatymus bei tarptautines sutartis.
7. Vartotojui draudžiama nesankcionuotai naudotis svetimais resursais (kopijuoti ir naudotis
programomis ir duomenimis be resursų savininko žinios ir sutikimo, jungtis prie svetimų kompiuterių
be atitinkamo leidimo ir pan.)
8. Lokalaus kompiuterių tinklo kompiuterio vartotojas-savininkas atsako už visus žalingus
kompiuterių tinklui veiksmus, atliktus pasinaudojus disponuojamais resursais.
16. Vartotojas, pažeidęs kurią nors iš šių nuostatų, gali laikinai ar visam laikui prarasti teisę
naudotis universiteto kompiuterių tinklo resursais.
Vilniaus universiteto darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos Vilniaus universiteto rektoriaus
2015 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. R-146:
20. Darbuotojas privalo:
<...>
20.8 laikytis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, saugoti komercinę,
gamybinę, technologinę bei profesinę konfidencialią informaciją, kurią sužinojo eidamas pareigas.
61. Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas yra darbo drausmės pažeidimas, kuriuo šiurkščiai
pažeidžiamos tiesiogiai darbuotojo darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų
nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama darbo pareigoms ar nustatytai tvarkai. Šiurkščiu darbo
pareigų pažeidimu laikoma:
<...>
77.14. komercinės, gamybinės, technologinės bei profesinės konfidencialios informacijos
atskleidimas tretiesiems asmenims.
77.15. Universiteto kompiuterių tinklo, elektroninio pašto ir informacinių išteklių naudojimas
pažeidžiant VU nustatytą tvarką;
77.16. kiti nusižengimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiama darbo tvarka.
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Vilniaus universiteto darbuotojų darbo pareigų pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašas,
patvirtintas Vilniaus universiteto rektoriaus 2017 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. R-447:
4.
Darbo pareigų pažeidimas Universitete yra pareigų, kurias nustato darbo teisės normos
ar darbo sutartis bei susitarimai dėl papildomo darbo, pažeidimas, o taip pat akademinės etikos kodekso
pažeidimas, kurį darbuotojas padaro savo kaltu veikimu ar neveikimu.
5.
Šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu gali būti laikomas:
<...>
5.5.
tyčia padaryta turtinė žala darbdaviui ar bandymas tyčia padaryti jam turtinės žalos;
5.6.
darbo metu ar darbo vietoje padaryta nusikaltimo požymių turinti veika;
<...>
5.8.
kiti pažeidimai, kuriais, vadovaujantis Universiteto kitais teisės aktais, šiurkščiai
pažeidžiamos darbuotojo darbo pareigos.
6.
Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas arba per paskutinius dvylika mėnesių darbuotojo
padarytas toks pats darbo pareigų pažeidimas yra priežastis nutraukti su tokiu darbuotoju darbo sutartį.
14.
Jei, išnagrinėjus galimą darbo pareigų pažeidimą, konstatuojamas darbo pareigų
pažeidimas, Žmogiškųjų išteklių skyrius teikia tarnybinį pranešimą kancleriui galutiniam sprendimui
priimti. Kancleris, atsižvelgdamas į tarnybiniame pranešime nurodytas aplinkybes ir nustatytus faktus,
nurodo Žmogiškųjų išteklių skyriui rengti kanclerio rašytinį įspėjimą darbuotojui, nurodant kad su juo
gali būti nutraukta darbo sutartis, jei per ateinančius 12 (dvylika) mėnesių jis padarys antrą tokį patį
darbo pareigų pažeidimą.
18.
Šio Aprašo 14, 15 ir 16 punktuose numatytas įspėjimas ar darbo sutarties nutraukimas
skiriamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai pažeidimas paaiškėjo, neįskaitant laiko,
per kurį darbuotojas darbe nebuvo dėl ligos, buvo komandiruotėje arba atostogavo.
Vilniaus universiteto studijų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai, patvirtinti
Vilniaus universiteto rektoriaus 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. R-512:
67.
Asmenys, pažeidę Saugos nuostatų ir VUSIS saugos politiką įgyvendinančių teisės aktų
reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vilniaus universiteto darbo tvarkos taisyklėse,
Vilniaus universiteto studijų nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.
Vilniaus universiteto tipinė studijų sutartis, patvirtinta Vilniaus universiteto studijų
prorektoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. R-148:
19. [Studijuojančiojo įsipareigojimai] Laikytis šios Sutarties, Mokslo ir studijų įstatymo,
Statuto, Mokslo, meno veiklos ir studijų reguliamino, Vilniaus universiteto studijų nuostatų, Vilniaus
universiteto akademinės etikos kodekso, kitų teisės aktų reikalavimų.
52. Universitetas turi teisę vienašališkai, raštu įspėjęs Studijuojantįjį ne mažiau kaip prieš 10
(dešimt) kalendorinių dienų, nutraukti Sutartį šalinant Studijuojantįjį iš Universiteto:
<...>
52.2. Studijų nuostatuose ir / ar Akademinės etikos kodekse, ir / ar Reguliamine nustatytais
atvejais ir Universiteto teisės aktuose nustatyta tvarka.
Vilniaus universiteto studijų nuostatai, patvirtinti Vilniaus universiteto Senato komisijos
2012 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. SK-2012-12-8 (Vilniaus universiteto senato 2018 m. gegužės
22 d. nutarimo Nr. S-2018-5-2 redakcija):
[VIII. Studentų ir klausytojų teisės ir pareigos]
67. Studentai ir klausytojai privalo:
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<...>
67.2. laikytis Nuostatų, Statuto, kitų Universiteto teisės aktų ir Lietuvos Respublikos teisės
aktų;
67.3. vykdyti Universiteto ir kamieninių akademinių padalinių administracijos sprendimus;
<...>
67.5. laikytis bendrųjų moralės normų ir akademinės etikos;
67.6. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Universiteto teisės aktuose nustatytas
pareigas.
[XI. Studentų ir klausytojų paskatos ir nuobaudos]
70. Studentams ir klausytojams, pažeidusiems Nuostatus ar kitus Universiteto teisės aktus ir
(arba) akademinę etiką, gali būti skiriamos tokios nuobaudos:
70.1. papeikimas;
70.2. šalinimas iš Universiteto.
71. Studentai ir klausytojai iš Universiteto šalinami Nuostatų 53 ir 54 punktuose nustatyta
tvarka. Papeikimą ir paskatas Universiteto teisės aktuose nustatyta tvarka skiria kamieninių akademinių
padalinių vadovai arba Rektorius.
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTAI
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 58 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas
darbdavio iniciatyva dėl darbuotojo kaltės
1. Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo ir nemokėti išeitinės išmokos, jeigu
darbuotojas dėl savo kalto veikimo ar neveikimo padaro pareigų, kurias nustato darbo teisės normos ar
darbo sutartis, pažeidimą.
2. Priežastis nutraukti darbo sutartį gali būti:
1) šiurkštus darbuotojo darbo pareigų pažeidimas;
2) per paskutinius dvylika mėnesių darbuotojo padarytas antras toks pat darbo pareigų
pažeidimas.
Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET naudojimo taisyklės,
patvirtintos 2011 m. liepos 18 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1348
8. LITNET tinklo resursus ir paslaugas galima naudoti:
8.1. veikloms, atitinkančioms LITNET tinklo paskirtį;
8.2. švietimui, mokslui ir studijoms;
8.3. kitoms veikloms, susijusioms su Švietimo bei Mokslo ir studijų įstatymuose įvardintų
funkcijų įgyvendinimu.
9. LITNET tinkle draudžiama:
9.1. LITNET tinklo resursus naudoti komercinei veiklai;
9.2. atlikti veiksmus, pažeidžiančius fizinio ar juridinio asmens teises, kurias saugo autorių,
gretutinių ir intelektinės nuosavybės teisių apsaugos įstatymai. Tokiais veiksmais, be kita ko, laikoma:
9.2.1. diegti, naudoti, saugoti ar platinti programinę įrangą pažeidžiant licencijos reikalavimus ar
jos neturint;
9.2.2. neteisėtai kopijuoti ar platinti autorių teisėmis apsaugotus kūrinius;
9.3. atlikti tyčinius ar neatsargius veiksmus, kurie trikdo kompiuterių tinklo ar tinklo naudotojų
darbą, nesankcionuotai naudoja ar keičia sistemas arba informaciją. Tokiais veiksmais, be kita ko,
laikoma:
9.3.1. kompiuterių virusų platinimas;
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9.3.2. tinklo kanalų užtvindymas bereikalingais paketais;
9.3.3. brukalo (SPAM) platinimas;
9.3.4. nesuderintas su administratoriais tinklo paslaugų skenavimas;
9.3.5. nesankcionuotas prisijungimas arba bandymas prisijungti prie paslaugų;
9.3.6. techninės įrangos funkcionavimo trikdymas.
9.4. atlikti kitus veiksmus, kurie gali sukelti kompiuterių saugumo incidentą;
9.5. skelbti žalingą, netoleruotiną informaciją ar nuorodas į ją. Tokia informacija, be kita ko,
laikoma:
9.5.1. pornografinio ar erotinio pobūdžio informacija;
9.5.2. nacionalinę, rasinę, tautinę, religinę neapykantą kurstanti, smurtą, terorizmą propaguojanti
informacija;
9.5.3. tikrovės neatitinkanti informacija, diskredituojanti arba įžeidžianti instituciją, valstybes ar
privačius asmenis;
9.6. pažeisti kitų tinklų, kurių paslaugomis naudojamasi, naudojimo arba ekvivalentiškas
taisykles;
9.7. atlikti bet kokius kitus veiksmus, pažeidžiančius Lietuvos Respublikos įstatymus,
tarptautines sutartis ir kitus teisės aktus.
10. Prie LITNET prijungta institucija:
10.1. privalo užtikrinti, kad LITNET tinklas būtų naudojamas nepažeidžiant tinklo naudojimo
taisyklių;
10.2. privalo užtikrinti, kad LITNET tinklas nebūtų naudojamas jokiai neteisėtai veiklai;
10.3. institucijos svečiams gali suteikti tik terminuotą prieigą prie LITNET tinklo resursų,
išskyrus tinklo resursų bendro naudojimo atvejus, kai tai reglamentuoja tarptautiniai ir tarpinstituciniai
LITNET susitarimai.
11. LITNET tinklu besinaudojantys fiziniai ir juridiniai asmenys privalo laikytis LITNET veiklą
reglamentuojančių dokumentų nuostatų, interneto etiketo taisyklių.
Visiems Vilniaus universiteto informacinių sistemų ir kompiuterių tinklo naudotojams
gali būti taikoma šiuose ir kituose Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso
(toliau – ANK) ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) straipsniuose
numatyta atsakomybė:
ADMINISTRACINIAI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU ASMENS LYGIATEISIŠKUMU IR
PRIVATAUS GYVENIMO NELIEČIAMUMU
ANK 82 straipsnis. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo
pažeidimas
1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pažeidimas
užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų
ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio
vieno šimto penkiasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų
ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki
trijų tūkstančių eurų.
ANK 83 straipsnis. Neteisėtas asmens duomenų tvarkymas ir privatumo apsaugos
pažeidimas elektroninių ryšių srityje
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1. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme nustatyto asmens duomenų tvarkymo ir
privatumo apsaugos pažeidimas
užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų
ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio
vieno šimto penkiasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų
ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki
trijų tūkstančių eurų.
ANK 122 straipsnis. Autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimas
1. Neteisėtas literatūros, mokslo ar meno kūrinio (įskaitant kompiuterių programas ir duomenų
bazes) ar gretutinių teisių objekto arba jų dalies viešas atlikimas, atgaminimas, viešas paskelbimas,
kitoks panaudojimas bet kokiais būdais ir priemonėmis nekomerciniais tikslais, taip pat kūrinio ar
gretutinių teisių objekto neteisėtų kopijų platinimas, gabenimas ar laikymas komerciniais tikslais
užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.
3. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti kūrinio ar
gretutinių teisių objekto neteisėtų kopijų konfiskavimą. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą
administracinį nusižengimą privaloma skirti kūrinio ar gretutinių teisių objekto neteisėtų kopijų ir jų
gamybos priemonių ar įrangos konfiskavimą.
4. Kūrinio ar gretutinių teisių objekto neteisėtų kopijų gamybos priemonės ar įranga – techninė
įranga, medžiagos ir kitos priemonės, kurios išimtinai ar dažniausiai naudojamos kūrinio ar gretutinių
teisių objekto neteisėtoms kopijoms atgaminti ir (ar) platinti arba kurių paskirtis ir naudojimo
tiesioginis tikslas – atgaminti ir (ar) platinti neteisėtas kūrinio ar gretutinių teisių objekto kopijas.
ANK 123 straipsnis. Neteisėtas mokslo darbų pirkimas, pardavimas ir jų pateikimas
mokslo ir studijų institucijoms
1. Pirmosios pakopos ir vientisųjų bei magistrantūros studijų baigiamųjų darbų, disertacijų, meno
projektų neteisėtas pirkimas, pardavimas ir jų pateikimas mokslo ir studijų institucijoms
užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų
vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų
eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių
asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio septynių šimtų iki trijų
tūkstančių eurų.
ANK 552 straipsnis. Neteisėtas valstybės informacinių sistemų duomenų tvarkymas
1. Valstybės informacinių sistemų duomenų (išskyrus asmens duomenis) rinkimas, kaupimas,
saugojimas, papildymas, keitimas, ištrynimas, taisymas, klasifikavimas, sunaikinimas, teikimas arba
atsisakymas juos teikti pažeidžiant informacinių sistemų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus
užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,
užtraukia baudą nuo vieno šimto septyniasdešimt iki trijų šimtų penkiasdešimt eurų.
NUSIKALTIMAI INTELEKTINEI IR PRAMONINEI NUOSAVYBEI
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BK 191 straipsnis. Autorystės pasisavinimas
1. Tas, kas savo vardu išleido arba viešai paskelbė svetimą literatūros, mokslo ar meno
kūrinį (įskaitant kompiuterių programas ir duomenų bazes) arba jo dalį,
baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės
atėmimu iki dvejų metų.
2. Tas, kas pasinaudodamas tarnybos padėtimi arba panaudodamas psichinę prievartą privertė
literatūros, mokslo ar meno kūrinio (įskaitant kompiuterių programas ir duomenų bazes) arba jo dalies
autorių pripažinti kitą asmenį bendraautoriumi ar autoriaus teisių perėmėju arba atsisakyti autorystės
teisės,
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
BK 192 straipsnis. Literatūros, mokslo, meno kūrinio ar gretutinių teisių objekto
neteisėtas atgaminimas, neteisėtų kopijų platinimas, gabenimas ar
laikymas
1. Tas, kas neteisėtai atgamino literatūros, mokslo ar meno kūrinį (įskaitant kompiuterių
programas ir duomenų bazes) ar gretutinių teisių objektą arba jų dalį komercijos tikslais arba platino,
gabeno ar laikė komercijos tikslais neteisėtas jų kopijas, jeigu kopijų bendra vertė pagal teisėtų kopijų,
o kai jų nėra, pagal atgamintų kūrinių originalų kainas viršijo 100 MGL dydžio sumą,
baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės
atėmimu iki dvejų metų.
2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką, jeigu neteisėtų kopijų bendra vertė
pagal teisėtų kopijų, o kai jų nėra, pagal atgamintų kūrinių originalų kainas viršijo 250 MGL dydžio
sumą,
baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
NUSIKALTIMAI ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ SAUGUMUI
BK 196 straipsnis. Neteisėtas poveikis elektroniniams duomenims
1. Tas, kas neteisėtai sunaikino, sugadino, pašalino ar pakeitė elektroninius duomenis arba
technine įranga, programine įranga ar kitais būdais apribojo naudojimąsi tokiais duomenimis
padarydamas žalos,
baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
2. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką padarė daugelio informacinių sistemų
elektroniniams duomenims arba strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui ar didelę reikšmę valstybės
valdymui, ūkiui ar finansų sistemai turinčios informacinės sistemos elektroniniams duomenims, arba
pasinaudodamas svetimais asmens duomenimis, arba padarydamas didelės žalos,
baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
3. Tas, kas padarė šiame straipsnyje numatytą veiką padarydamas nedidelės žalos, padarė
baudžiamąjį nusižengimą ir
baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.
4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
BK 197 straipsnis. Neteisėtas poveikis informacinei sistemai
1. Tas, kas neteisėtai sutrikdė ar nutraukė informacinės sistemos darbą padarydamas žalos,
baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
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2. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką padarė daugeliui informacinių sistemų arba
strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui ar didelę reikšmę valstybės valdymui, ūkiui ar finansų
sistemai turinčiai informacinei sistemai, arba pasinaudodamas svetimais asmens duomenimis, arba
padarydamas didelės žalos,
baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
3. Tas, kas padarė šiame straipsnyje numatytą veiką padarydamas nedidelės žalos, padarė
baudžiamąjį nusižengimą ir
baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.
4. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
BK 198 straipsnis. Neteisėtas elektroninių duomenų perėmimas ir panaudojimas
1. Tas, kas neteisėtai stebėjo, fiksavo, perėmė, įgijo, laikė, pasisavino, paskleidė ar kitaip
panaudojo neviešus elektroninius duomenis,
baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
2. Tas, kas neteisėtai stebėjo, fiksavo, perėmė, įgijo, laikė, pasisavino, paskleidė ar kitaip
panaudojo strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui arba didelę reikšmę valstybės valdymui, ūkiui ar
finansų sistemai turinčius neviešus elektroninius duomenis,
baudžiamas laisvės atėmimu iki šešerių metų.
3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
BK 1981 straipsnis. Neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos
1. Tas, kas neteisėtai prisijungė prie informacinės sistemos ar jos dalies pažeisdamas
informacinės sistemos apsaugos priemones,
baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
2. Tas, kas neteisėtai prisijungė prie strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui ar didelę
reikšmę valstybės valdymui, ūkiui ar finansų sistemai turinčios informacinės sistemos ar jos dalies,
baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
1982 straipsnis. Neteisėtas disponavimas įrenginiais, programine įranga,
slaptažodžiais, kodais ir kitokiais duomenimis
1. Tas, kas nusikalstamais tikslais ar kitaip neteisėtai gamino, gabeno, importavo, pardavė,
suteikė prieigą ar kitaip platino, įgijo ar laikė įrenginius ar programinę įrangą, tiesiogiai skirtus ar
pritaikytus daryti nusikalstamas veikas, taip pat slaptažodžius, kodus ar kitokius panašius
duomenis, skirtus prisijungti prie informacinės sistemos ar jos dalies,
baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
2. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.
BK

Rengėjas: VU informacijos saugos vadovas Viktoras Bulavas
Parengta pagal 2018 m. birželio 20 d. galiojusius teisės aktus.

7

