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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 

<...> 

71. Kibernetinio saugumo spraga - ryšių ir informacinės sistemos arba skaitmeninės 

paslaugos pažeidžiamumas, kuris gali sukelti arba būti panaudotas sukeliant kibernetinį incidentą. 

<...>. 

 

II SKYRIUS 

KIBERNETINIO SAUGUMO POLITIKOS FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 

6 straipsnis. Krašto apsaugos ministerijos įgaliojimai kibernetinio saugumo srityje  

Krašto apsaugos ministerija: 

<...> 

13) tvirtina kibernetinio saugumo spragų atskleidimo tvarką. 

 

 

V SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17 straipsnis. Kibernetinio saugumo spragų atskleidimas 

1. Asmuo kibernetinio saugumo subjektų ryšių ir informacinėse sistemose turi teisę 

ieškoti kibernetinio saugumo spragų laikydamasis šio straipsnio 4 dalyje bei kibernetinio saugumo 

spragų atskleidimo tvarkoje nustatytų reikalavimų. 

2. Kibernetinio saugumo spragų ieškojimo reikalavimai: 

1) netrikdomas ir nekeičiamas kompiuterinio tinklo, duomenų banko ar informacinės 

sistemos darbas, nekenkiama sistemos palaikomų paslaugų ar duomenų konfidencialumui, 

prieinamumui arba vientisumui; 



2) nepiktnaudžiaujama atrasta kibernetinio saugumo spraga, įsitikinus kibernetinio 

saugumo spragos egzistavimu, nutraukiama su spragos paieška susijusi veikla; 

3) informacija apie atrastą kibernetinio saugumo spragą dalijamasi tik su kibernetinio 

saugumo subjektu, kurio sistemoje aptikta ši spraga, arba Nacionaliniu kibernetinio saugumo 

centru; 

4) informacija apie kibernetinio saugumo spragą viešinama tik šią spragą pašalinus ir 

sulaukus kibernetinio saugumo subjekto, kurio sistemoje aptikta kibernetinio saugumo spraga, 

leidimo; 

5) nesiekiama nereikalingai, daugiau nei reikia patvirtinti kibernetinio saugumo spragai, 

stebėti, fiksuoti, perimti, įgyti, atskleisti, kopijuoti, naikinti kibernetinio saugumo subjekto valdomų 

ar tvarkomų duomenų; 

6) imamasi minimalių veiksmų, reikalingų įsitikinti kibernetinio saugumo spragos 

egzistavimu, o gavus priėjimą prie svetimų duomenų, nedelsiant susisiekiama su kibernetinio 

saugumo subjektu arba Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru. 

7) nevykdomi prieš slaptažodį nukreipti veiksmai, nenaudojama socialinė inžinerija. 

3. Asmuo, surinkęs informaciją apie kibernetinio saugumo spragą šio straipsnio 1 dalyje 

nustatytomis sąlygomis, turi teisę šią informaciją anonimiškai pateikti Nacionaliniam kibernetinio 

saugumo centrui.  

4. Atsakingas kibernetinio saugumo spragų atskleidimo sąlygos ir tvarka, informacijos 

apie kibernetinio saugumo spragas Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui pateikimo tvarka 

nustatoma atsakingo kibernetinio saugumo spragų atskleidimo tvarkoje. 

 


