PATVIRTINTA
Valstybinės lošimų priežiūros komisijos
2009 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. N-333
LIETUVOS LOŠIMO ĮRENGINIŲ REGISTRO INFORMACINĖS SISTEMOS
NAUDOTOJŲ ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos lošimo įrenginių registro informacinės sistemos naudotojų administravimo
taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato tvarką ir principus, kuriais vadovaujantis Lietuvos lošimo
įrenginių registro informacinės sistemos (toliau – LIR IS) administratorius suteikia, koreguoja ar
panaikina LIR IS naudotojų prieigą prie LIR IS resursų.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Bendraisiais elektroninės informacijos saugos
valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais (toliau – Bendrieji
reikalavimai), patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu
Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891), Saugos dokumentų turinio gairėmis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1V172 (Žin., 2007, Nr. 53-2070), Lietuvos lošimo įrenginių registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 530 (Žin., 2003, Nr. 40-1849;
2003, Nr. 84-3844) (toliau – Registro nuostatai), Lietuvos lošimo įrenginių registro duomenų
saugos nuostatais, patvirtintais Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2008 m. birželio 13 d.
nutarimu Nr. N-146 (Žin., 2008, Nr. 71-2764) (toliau – Saugos nuostatai), taip pat kitais teisės
aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tvarkytojų veiklą ir duomenų
saugos valdymą.
3. Taisyklėse naudojamos sąvokos atitinka Bendruosiuose reikalavimuose, Saugos
dokumentų turinio gairėse, Registro nuostatuose, Saugos nuostatuose ir kituose duomenų tvarkymą
bei saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
4. Vadovautis Taisyklėmis yra privaloma Registro tvarkymo įstaigai, LIR IS valdytojai,
Registro duomenų teikėjui, LIR IS administratoriui ir LIR IS naudotojams.
5. LIR IS administratorius suteikdamas, koreguodamas ar naikindamas LIR IS naudotojo
prieigą prie LIR IS resursų remiasi sutartimis tarp Valstybinės lošimų priežiūros komisijos (toliau –
Priežiūros komisija) ir Registro duomenų teikėjų dėl duomenų teikimo Lietuvos lošimo įrenginių
registrui elektroniniu būdu bei šių duomenų naudojimo ar LIR IS valdytojos vadovo įsakymu,
kuriame nurodomi įstaigos darbuotojai įgalioti naudotis LIR IS.
II. LIETUVOS LOŠIMO ĮRENGINIŲ REGISTRO INFORMACINĖS SISTEMOS
NAUDOTOJŲ ĮGALIOJIMAI, TEISĖS IR PAREIGOS
6. LIR IS naudotojų įgaliojimai, teisės ir pareigos naudotis LIR IS yra nustatomos Registro
nuostatuose, LIR IS saugos nuostatuose, LIR IS saugos politiką įgyvendinančiuose dokumentuose
(toliau vadinama – LIR IS saugos dokumentai) bei sutartyse dėl duomenų teikimo Lietuvos lošimo
įrenginių registrui elektroniniu būdu bei šių duomenų naudojimo.
7. LIR IS administratorius, suteikdamas LIR IS naudotojui unikalų prisijungimo vardą ir
slaptažodį, suteikia jam ir LIR IS naudotojo įgaliojimus ir teises.
8. LIR IS naudotojai gali naudotis tik tomis LIR IS dalimis ir jose apdorojamais
duomenimis, prie kurių prieiga, suteikiama LIR IS administratoriaus, jiems yra numatyta pagal
vykdomas pareigas.
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9. LIR IS naudotojas turi teisę:
9.1. Iš LIR IS valdytojos ir Registro tvarkymo įstaigos gauti informaciją, susijusią su
Registro duomenų tvarkymu.
9.2. Atliekant jam pavestas funkcijas naudotis LIR IS ištekliais.
10. LIR IS naudotojo pareiga:
10.1. Gautais naudotojo vardais ir slaptažodžiais naudotis asmeniškai ir neatskleisti jų
tretiesiems asmenims.
10.2. Tik įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka tvarkyti Registro
duomenis.
10.3. Vadovaujantis administravimo tiesyklėse apibrėžtais reikalavimais užtikrinti
naudojamų LIR IS duomenų ir joje apdorojamų duomenų konfidencialumą, vientisumą ir
prieinamumą.
10.4. Pastebėjus LIR IS saugumo pažeidimus, nusikalstamos veikos požymius, neveikiančią
arba netinkamai veikiančią LIR IS, jos duomenų saugos užtikrinimo priemones, nedelsiant apie tai
informuoti LIR IS administratorių.
III. LIETUVOS LOŠIMO ĮRENGINIŲ REGISTRO INFORMACINĖS SISTEMOS
NAUDOTOJŲ SUPAŽINDINIMO SU SAUGOS DOKUMENTAIS TVARKA
11. LIR IS saugos įgaliotinis elektroniniu paštu ar kita forma supažindina LIR IS
naudotojus su LIR IS saugos nuostatais, LIR IS saugos dokumentais ir kitais teisės aktais, kuriais
turi būti vadovaujamasi tvarkant LIR IS elektroninę informaciją ir užtikrinant jos saugumą, bei jų
pakeitimais.
12. LIR IS naudotojai supažindinami su LIR IS saugos dokumentų ir kitų teisės aktų,
kuriais turi būti vadovaujamasi tvarkant LIR IS elektroninę informaciją ir užtikrinant jos saugumą,
pakeitimais ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jų įsigaliojimo.
IV. SAUGAUS DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS LOŠIMO ĮRENIGNIŲ REGISTRO
INFORMACINĖS SISTEMOS NAUDOTOJAMS KONTROLĖS TVARKA
13. LIR IS naudotojų registravimo ir išregistravimo iš LIR IS, prieigos prie LIR IS teisių
suteikimo, pakeitimo ir panaikinimo bei unikalių prisijungimo prie LIR IS vardų ir pirminių
prisijungimo slaptažodžių perdavimo LIR IS naudotojams tvarką reglamentuoja Registro nuostatai,
LIR IS saugos nuostatai ir kiti teisės aktai, kuriais turi būti vadovaujamasi tvarkant LIR IS
elektroninę informaciją ir užtikrinant jos saugumą.
14. Už LIR IS naudotojų registravimo ir išregistravimo iš LIR IS, prieigos prie LIR IS teisių
suteikimo, pakeitimo ir panaikinimo bei unikalių prisijungimo prie LIR IS vardų ir pirminių
prisijungimo slaptažodžių perdavimo LIR IS naudotojams tvarką atsakingas LIR IS
administratorius.
15. LIR IS naudotojo tapatybei nustatyti suteikiamas unikalus prisijungimo prie LIR IS
vardas ir slaptažodis.
16. LIR IS naudotojams suteikti prisijungimo vardai ir pirminiai slaptažodžiai žinomi tik
LIR IS administratoriui.
17. LIR IS naudotojo tapatybei nustatyti suteiktam slaptažodžiui keliami reikalavimai:
17.1. Slaptažodis turi būti keičiamas ne rečiau kaip kas 3 mėnesius.
17.2. Slaptažodis turi būti sudarytas iš nemažiau kaip 8 simbolių – raidžių, skaičių ir
specialiųjų simbolių.
18. LIR IS naudotojui, pirmąkart prisijungus prie sistemos, privaloma pasikeisti pirminį
slaptažodį.

3
19. LIR IS administratoriaus tapatybei nustatyti suteiktam slaptažodžiui keliami
reikalavimai:
19.1. Slaptažodis turi būti keičiamas ne rečiau kaip kas 1 mėnesį.
19.2. Slaptažodis turi būti sudarytas iš nemažiau kaip 10 simbolių – raidžių, skaičių ir
specialiųjų simbolių.
20. LIR IS naudotojui ir LIR IS administratoriui identifikuoti naudojamas slaptažodis turi
būti sudarytas nenaudojant asmeninio pobūdžio informacijos.
21. Keičiant LIR IS naudotojo ir LIR IS administratoriaus slaptažodį LIR IS neleidžia
nustatyti slaptažodžio iš buvusių 6 paskutinių slaptažodžių.
22. Informacinėje sistemoje registruojant naują naudotoją turi būti suvedama tokia
informacija, kad vienareikšmiškai būtų galima nustatyti asmens, besijungiančio prie LIR IS,
tapatybę.
23. LIR IS naudotojas, prisijungęs nuotoliniu būdu (internetu) prie LIR IS, gali tik
peržiūrėti duomenis bei pateikti naujus.
24. LIR IS naudotojų prieigos teisė naudotis LIR IS privalo būti panaikinama:
24.1. Nustojus galioti Duomenų teikimo Lietuvos lošimo įrenginių registrui elektroniniu
būdu bei šių duomenų naudojimo sutarčiai tarp Priežiūros komisijos ir Registro duomenų teikėjo.
24.2. LIR IS naudotojui netekus teisės naudotis Registro duomenimis.
24.3. Nustačius LIR IS naudotojo neteisėtą Registro duomenų naudojimą.
24.4. Nustačius LIR IS naudotojo prisijungimo prie LIR IS duomenų atskleidimą.

____________________________

SUDERINTA
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