
  

 
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL NAUDOJIMOSI NUOTOLINĖMIS KOMUNIKACIJOS PRIEMONĖMIS VILNIAUS 

MIESTO SAVIVALDYBĖS VALDOMOSE ĮMONĖSE IR ĮSTAIGOSE 

REKOMENDACIJŲ 
 

2020 m. gruodžio     d.   Nr.        

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 

3 punktais: 

1. R e k o m e n d u o j u: 

1.1. Vilniaus miesto savivaldybės valdomoms įmonėms ir įstaigoms, turinčioms „Microsoft“ 

programų paketus, į kuriuos įeina nuotolinio komunikavimo platforma „Microsoft Teams“, naudoti 

šią platformą; 

1.2. Vilniaus miesto savivaldybės valdomoms įmonėms ir įstaigoms, kurios neturi 

„Microsoft“ programų paketų, naudoti vaizdo konferencijų ir pokalbių platformą „Zoom“ 

užtikrinant šias sąlygas: 

1.2.1. pokalbių kanalus šioje platformoje apsaugoti slaptažodžiu; 

1.2.2. atidaryti platformą per naršyklę, neįdiegiant programos pačiame įrenginyje; 

1.2.3. platformą naudoti tik kaip vaizdo transliavimo priemonę, o susirašinėti ir (ar) siųsti 

dokumentus per kitas komunikacijos priemones; 

1.2.4. vaizdo kamerą įjungti tik pokalbio metu; 

1.3. Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigoms, turinčioms poreikį ilgesnėms nei 45 

minučių vaizdo konferencijų sesijoms, naudoti nuotolinio komunikavimo platformą „Google Meet“.  

2. Į p a r e i g o j u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių 

vadovus užtikrinti šio įsakymo 1 punktu patvirtintų rekomendacijų įgyvendinimą Vilniaus miesto 

savivaldybės valdomose įmonėse ir įstaigose. 

 

 

 

 

Administracijos direktorius Povilas Poderskis 
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