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Lietuvos kriminalinės policijos biuras įspėja, kad artimiausiu metu gali paplisti
kompiuterinis virusas, kuris skirtas apgaule išvilioti pinigus iš kompiuterių vartotojų
prisidengiant Lietuvos teisėsaugos įstaigų vardu.

Kompiuterinis virusas „užrakina" užkrėstą kompiuterį, o kompiuterio vartotojui parodo
pranešimą su Lietuvos teisėsaugos įstaigų simbolika ir melagingu pranešimu apie tai, kad
kompiuteris užblokuotas dėl kompiuterio vartotojo neva padarytų teisės pažeidimų. Tam, kad
atblokuoti kompiuterį, vartotojo prašoma sumokėti 300 Lt „baudą".
Įspėjame gyventojus, kad tokie atvejai yra pasikėsinimas sukčiauti ir patariame jokiu
būdu nepervedinėti pinigų nusikaltėliams.
Pastebėjus tokius atvejus prašome apie juos informuoti Lietuvos kriminalinės policijos biuro
Nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimo valdybą (toliau - NEETV) nurodytais telefonais arba
elektroniniu paštu: 8-5-271 9613, 8-5-271 9820, cyberpolice@policija.lt
Lietuvos kriminalinės policijos biuras ypač didelį dėmesį skiria nusikaltimų elektroninėje
erdvėje tyrimui ir prevencijai. Ypatingai dėmesys skiriamas organizuotų nusikaltėlių grupių,
nusikaltimams vykdyti naudojančių kenkimo programinę įrangą (kompiuterinius virusus),
nusikaltimų tyrimui. 2013 metais Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai į teismą
perdavė daugiau kaip pusšimtį organizuotų asmenų grupių padarytų nusikalstamų veikų
epizodų. Šios nusikalstamos veikos buvo padarytos panaudojant kompiuterių virusus. Šiuo
metu NEETV atliekamuose ikiteisminiuose tyrimuose dėl nusikalstamų veikų, kurios padarytos
panaudojant kompiuterių virusus, įtarimai pareikšti daugiau kaip keletui dešimčių asmenų.
Būtina pažymėti, kad nusikaltėliai kompiuterių virusus naudoja įvairiais būdais. Tačiau jų tikslas
iš esmės yra vienas - finansinė nauda. Nusikaltėliai nuolat ieško naujų būdų kompiuteriams

1/2

Policija įspėja dėl plintančio kompiuterinio viruso
Sekmadienis, 19 Sausis 2014 12:13

užkrėsti.
Tam, kad išvengti kompiuterių virusų, kompiuterių vartotojams rekomenduojame naudoti tik
legalią programinę įrangą. Tiek operacinės sistemos, tiek antivirusinė programinė, tiek ir tokia
populiari programinė įranga, kaip Adobe Reader, Flash Player, Java, Interneto naršyklės,
privalo būti nuolat atnaujinamos. Nerekomenduojame atidarinėti failų ir nuorodų, gautų iš
nepatikimų šaltinių. Aptikus virusą kompiuteryje, tuo atveju, kai savarankiškai antivirusinių
programų pagalba nepavyksta viruso ištrinti, rekomenduojame kreiptis į kvalifikuotus
specialistus arba iš naujo įdiegti operacinę sistemą.
Papildomos informacijos apie tai, kaip būti saugiam Internete galite rasti Ryšių reguliavimo
tarnybos Nacionalinio elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų tyrimo
padalinio tinklalapiuose www.cert.lt bei www.esaugumas.lt .
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