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Vilnius

Vadovaudamasi Kalèjirnq departamento prie Lietuvos Respublil<os teisingumo ministerijos
Mokymo centro vidaus tvarkos taisyl<lernis, patvirtintornis Kalejimu¡ departar.ìento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo rninisterijos (toliau Kalej imq departamentas) direktoriaus
2015 m. lapkriðio l7 d. isakymu Nr. V-l27,,Del Kalejirlr"¡ departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos Mokyrno centro darbo tvarkos taisyl<[iq patvirtinirno" ir siekdama nustatyti
naudojimosi kompiuterinç technik4 ir kompiuteriniq tinklq tvark4, vartotojq teises, pareigas bei
atsakomybç Kalejimq departamento Mokymo centre (toliaLr- Mokyrno centras):

1. T v i rt i n u Kalejimqdepartamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro kompiuterinös ir programines irangos, kompiuterinio tinklo naudojimo ir
administravimo taisykles (pridedama). .\ , í .2. Prip ai.is tu netekusiu galiosMokymocentrodirektoriaus 2009m. kovo26d. jsakym4

Nr. V-25 ,,Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikcs teisingumo min'isterþs Mokymo centro
kompiuterines technikos ir kompiuteriq tinklo naudojimo taisykliq patvirlinirhcì". l

3. N u s t atav, kad 5is isakymas isigalioja nuo 2015 m. lapkriðio 20 d.

4. P a v e d u Mokymo centro Bendrojo skyriaus inspektorei Miroslavai Suboð su Siuo

i sakymu supaZind inti Mokymo centro darbuotoj us pas i ra5 y,tinai .

Mokymo or ganizavimo skyriaus vir5ininlce,
atliekanti direktoriaus pareigas ZanaMitiajeva
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PATVIRTINTA
Kalejimq departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro direktoriaus
2015 m. lapl<riöio 17 d,

isakymu Nr.V- lå,{

KALEJIMU DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TBISINGUMO
MINISTERIJOS MOKYMO CENTRO KOMPIUTERINES IR PROGRAMINES
IRANGOS, KOMPIUTERINIO TINKLO NAUDOJIMO IR ADMINISTRAVIMO

TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS IR PAGRINDINÉS SAVOKOS

1. Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo
centro kompiuterines ir programines irangos, kompiuterinio tinklo naudojimo ir administravimo
taisykles (toliau - Taisykles) nustato naudojimosi kompiuterine technika ir kompiuteriniu tinklu
tvarkq, vartotojq teises, pareigas bei atsakomybç.

2. Siq Taisykliq pasl<irtis apibreZti eti5ko, legalaus ir saugaus kompiuteriq ir
kompiuterinio tinlclo naudojirno Kalejirnr-¡ departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos Mokymo centre (toliau - Mokymo centras) principus.

3. Siose Taisyklese vartojamos s4vokos:
3.l,Vartotojas - kursantas, klausytojas, mokymo proceso metu naudojantis Mokymo

centro kompiuterinç ir programinç irangq bei kornpir"rterini tinkl4, { 5i4 s4vok4 itraukti ir tie
asmenys, kurie naudojasi Mokymo centro kompiuterine ir programine iranga bei kompiuteriniu
tinklu skaitydami seminarus ar vesdami kitus rnokymus.

3.2. Darbuotojas Mokyrno centre dìr'bantis asmuo, naudojantis Mokymo centro
kompiuterinç ir programinç irang4 bei kompiuterini tinkl4.

3.3. Administratorius - Mokymo centro darbuotojas, pagal vykdomas pareigas atsakingas
uZ kompiuterines ir programines irangos, kompiuterinio tinklo naudojim4 ir administravim4
Mokymo centre.

3.4. Kompiuterinê iranga - kompiuteriai, jq dalys, i5oriniai irenginiai (daugiafunkciniai

irenginiai, monitorius, skeneriai, spausdintuvai bei kopijavimo aparufq spausdinimo valdikliai,
klaviatüros, pelës, kolonelès, ausinès, vaizdo filmavimo kameros, foto technika, multimedijos
projektoriai ir kt.).

3.5. Kompiuterinis tinklas - kompiuterines bei tinklines irangos montavimo spintos,
nepertraukiamo elektros maitinimo Saltiniai, seweris ir darbo vietq kompiuteriai, sujungti i viening4
sistem4 kompiuterinio tinklo iranga (kabeliais ir tinklo aparatura). siekiant uZtikrinti vartotojams
operatyvq apsikeitim4 informacija, kolektyvini kompiutelines ir programinès irangos naudojim4 bei
interneto paslaugas.

3,6. Programiné iranga - kompiuterines programos, skirtos kompiuterinei irangai valdy.ti ir
vartotojo uZdaviniams sprçsti kompiuteriu (operacinés, proglamavimo sistemos, biuro programq
paketai, antivirusinès, archyvavimo bei kitos taikomosios programos).

3.7. Kompiuterinio tinklo i5tekliai - kompiuteriq tinklo vartotojui prieinamos internetinés
paslaugos (V/WV/, el. pa5tas ir pokalbiq sistemos), skirla atmintis serverit¡ diskuose, kolektyviai
naudojama programine iranga ir kt.

3.8. Kompiuterinis saugumo incidentas - realiai ar potencialiai nepageidaujam4 poveiki
kompiuterio ar kompiuteriq tinklo veiklai turintis ivykis, kurio rezultatas - apgaule, nuostoliai ar
piktnaudZiavimas, grèsme informacijai, informacijos nuosavybês praradimas ar LaIa jai.
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4. Mokymo centre naudojama tik licencijuota programine iranga.
5. Mokymo centre privaloma naudotis tik idiegta Mokymo centro kompiuteriuose

programine iranga.
6. Visi i Mokymo centro kompiuterini tinkl4 [jungti darbo vietq ir neðiojamieji

kompiuteriai privalo tureti idiegt4 nuolat veikianõi4 ir nuolat atnaujinam4 antivirusinç programinç

irang4.
7. Intemeto resursai prieinami naudojantis intelneto narÈykle (INTERNET EXPLORER,

MOZILLA FIREFOX, GOOGLE CHROME, OPERA ir kt.) HTTP, HTTPS ar FTP protokolais.

8. Administratorius, atlikdamas kornpiuterinio tinklo aptarnavimo ir saugumo uZtikrinimo
funkcijas, bet kuriuo metu gali stebeti ir tikinti tinklo irangq, sistemas ir tinklo srautus.

9. Kiekvienas Mokymo centro kornpiuteris, prijungtas prie tinklo, privalo turêti vard4,

kuris sudaromas i5 darbuotojo vardo ir pavardes, klases numerio ir kt.
10. Esant bütinybei, kompiuteriq grupir¡ vardai sudaromi naudojant sutrumpint4 padalinio

ar informacines sistemos pavadinim4.
11. Kompiuteriq grupiq vardai Mokymo centro naudojamarne kompiuteriniame tinkle

neturi sutapti. Si proces4 kontroliuoj a administratorius.
12. Kompiuterinè iranga nura5oma bendra Mokymo centro ilgalaikio turto nura5ymo

tvarka.
13. Uù nura5ytos kompiuterines irangos utilizavim4 atsakingas Mokymo centro Bendrojo

skyriaus komendantas (toliau - komendantas).
14. Administratorius sutvarko duomenq laikmenas, t. y. mechaniÈkai sugadina arba

suformatuoja laikmen4, naudodamas specializuotq programinç irangq, kuri uZkert4 keli4 atstatyti
duomenis.

15. Gavus nura5ytos technikos s4ra54 arba likvidavimo aktus, komendantas privalo;
15.1. organizuoti kompiuterines irangos i5veZim4 i utilizavimu uZsiimanði4 imonç;
1 5.2. pristatyti i Finansq skyriq paiymq apie priduotq iranga,.

II SKYRIUS
REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS, NAUDOJANTIEMS

KOMPIUTERINÐ IR PROGRAMIN4 IRANGA
BEI KOMPIUTERINI TINKLA

16. Mokymo centro kompiuterinès ir programines irangos, kompiuterinio tinklo i5tekliai yra
skirti Mokymo centro administracijos darbuotojams paskirtoms funkcijoms atlikti.

17. Mokymo centro kompiuteriq tinkle uZtikrinamas darbuotojq privatumas, taðiau

darbuotojas turi Zinoti, kad Mokymo centro tinklo irenginiuose saugomos informacijos visapusi5kas

konfi dencialumas nèra garantuoj amas.

18. Kompiuterinès ir programines irangos darbuotojui skyrimas:
18.1. Pra5ymus del naujos (papildomos) kompiuterines ir programines irangos skyrimo ar

turimos irangos pagerinimo Mokymo centro direktoriaus pavaduotojas teikia Mokymo centro
direktoriui.

18.2. Naujos kompiuterines ir prograrnines irangos pirkimai vykdomi vadovaujantis
Mokymo centre nustatyta pirkimq tvarka.

18.3. [ranga instaliuojama darbo vietose atsiZvelgiant igautus pra5ymus bei atnaujinamos

irangos nusidevejim4 ir tinkamum4 atitinkamoms funkcijoms atlikti.
1 9. Naudodamas irangq, darbuotojas:
19.I. yraatsakingas uL jam priskirtos kompiuterines ir programines irangos büklç;
19.2. turi laik¡is ,,Svaraus stalo" politikos: nepalikti slaptaùodùiq, uZra5ytq ant popieriaus,

baldq, irangos, konfïdencialios informacij os matomoj e vietoj e;

19.3. prie5 i5jungdamas arba perkraudamas kompiuteri, turi i5imti visas laikmenas i5

i5oriniq irenginiq (kompaktiniai diskai, USB atmintines ir kt.);
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19.4. atsitraukçs nuo kompiuterio ilgesni laik4 fuietq pertraukos metu ir pan.), privalo
saugiai iSjungti visas programq, duomenq baziq valdyrno ekranines aplikacijas, gali palikti
dirbanði4 tik operacing sistem4. I5eidamas i5 kabineto, jeigu jame nelieka daugiau darbuotojq, turi
uZrakinti kabinet4.

20. visuose stacionariuose bei ne5iojamuosiuose darbuotojq kompiuteriuose turi büti
nustatyta, kad nedirbant su jais 10 minuðiq, automati5kai isijungtq ekrano uZsklanda, kuri4 bütq
galima paðalinti tik ivedus slaptaZodi.

2l . SlaptaLodùio naudoj imas :

2Ll. kuriant slaptaZodi, rekomenduojama naudoti maZqjq ir didZiqjq raidZiq, skaitmenq
bei specialiqjq simboliq kombinacijas;

21.2. slaptaZodZiu neturi büti pasirenkamas vardas, vaikq vardai, gimimo dala, sL

naudotojo asmeniu susijusi inforrnacija arba kiti lengvai jspejami Lodäiai;
2l.3. slaptaZodi turi sudaryti ne maäiau kaip 6 Zenklai;
21.4. slaptaLodùiai turi buti keiöiami ne reðiau kaip karl4 per metus;

21.5. slaptaZodis neturètq sutapti su jau anksðiau naudotu vienu i5 trijq paskutiniq naudotq

slaptaäodä,4.
22. Darbuotojas neturi teises savavaliSkai keisti jam priskirtos irangos (kompiuterio,

operacines sistemos, bei jai priklausanðiq darbui skirtq programl¿, spausdintuvo, monitoriaus,
klaviaturos, pelès ir pan.), taip pat savaranki5kai perkelti sumontuot4 þang1 i kit4 viet4.

23. Visus techninir¿ priemoniq perkèlimus darbo vietoje bei tarp vartotojq vykdo tik
administratorius.

24. Dirbant Mokymo centro kompiuteriniame tinkle, elektroninio pa5to lai5kai gaunami ir
siunðiami elektroninio pa5to programomis arba interneto nar5ykle, o dirbant uZ Mokymo centro

kompiuterinio tinklo ribq, naudojama tik interneto nar5ykle.
25. Elektroninis pa5tas yra ry5io priemoné, skirta tiesioginèms funkcijos atlikti, tode-

darbuotojai turi naudoti 5i4 priernonç atsakingai, veiksmingai ir teisetais tikslais.
26. Elektroniniam paðtui taikomos tokios paðios taisykles, kaip ir kitoms ra5ytines

informacijos perdavimo priemonèms, todèl visi prane5imai turi atitikti ra5tvedybos standartus,

skirtus bendrauti ra5tu.

27. Darbuotojai turi Linoti, kad del elektroniniq lai5kq Mokymo Çentro darbuotojams gali

kilti teisiniq padariniq, jeigu:
27.1. siunðiami ar persiunðiami elektroniniai lai5kai, kuriuose yra prie5taraujanðiq

istatymams, neatitinkanðiq realybes, iäeidLianðiq, uZgar"rliq, rasistiniq, propaguojanðiq smurt4,
pornografinio pobudZio ar nepadoriq tei gini q ;

27.2. be autoriaus sutikimo persiunðiami autorinêmis teisemis apsaugoti kuriniai;
27.3. i5siunðiamas elektroninis laiSkas, kuriame yra virusas;
27.4. kuris nors naudotojas nesilaiko Siq elektroninio paËto ir interneto naudojimo tvarkos

taisykliq.
28. Elektroninio pa5to naudojimo rekomendacijos:
28. 1. elektroniniq lai5kq ra5ymas:
28.L.Lturi bUti ai5kiai i5destytas lai5kq turinys (uZpildomas laukas Tema) ir sukurtos

trumpos, informatyvios antra5tés;

28.I.2.laiSkus privaloma pasira5yti Mokymo centro nustatytos formos paraðu, nurodant
pareigas, savo vard4 ir pavardç bei kontaktinç informacija Q priedas);

28.1.3. tuo atveju, kai prane5imas elektroniniu pa5tu siunðiamas Mokymo centro

direktoriaus ar kito darbuotojo vardu, tai reikia ai5kiai paLymëti Zinutès pradùioje;
2S.l.4.elektroniniuose lai5kuose neturi büti naudojami iäeidíiantys, necenzüriniai,

diskredituojantys, grubüs ar netinkamai parinkti LodLiai, Zargonas, nepagristi komentarai bei

pastabos;
2S.I.5.nerekomenduojama elektroniniu pa5tu siqsti dideles apimties elektroninio lai5ko

priedr¿. Elektroniniu pa5tu persiunðiamos bylos maksimalus dydis negali vir5yti 10 MB;
28.l.6.jeigu persiunðiami elektroniniai lai5kai, reikia ai5kiai nurodyti, k4 gavejas turetq
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padaryti arba kokiu tikslu persiunðiama;
28.1.7.jeigu lai5ko negalima skelbti viesai, geriau naudoti kitas ry5io priemones arba

apsaugoti siunðiam4 informacij 4 slaptaZodZi u ;

28.1.8. Zenklu ,,svarbu" reikia Zenklinti tik tuos lai5kus, kurie tikrai yra svarbus;

28.I.9.atidäiai uZra5¡i ir patikrinti elektroninio pa5to adres4, kad informacija nebütq

nusiqsta kitam adresatui;
28.1.10. priimant sprendimus pagal elektroniniu pa5tu gaut4 informacij4, jei ji nera

pasira5l.ta elektroniniu para5u, rekomenduojarna isitikinti del elektroniniu paStu gautos informacijos
tapatumo. Tai reikia padaryti alternatyviomis priemonemis (pvz. faksu, telefonu).

28.2. Atsakymai i elektroninius lai5kus:
28.2.1. i elektroninius laiSkus reiketq atsakyti ne veliau kaip per a5tuonias darbo valandas

arba laiSke nurodytais terminais, darbuotojai pirmiausia turi atsakyti i svarbius laiðkus;
28.2.2.nereikia atsakineti i elektroniniu pa5tu gaunamus nereikalingus praneSimus

(periodi5kai siunðiami reklaminiai lai5kai, ivairüs pasiulymai ir pan,);
28.2.3.visi darbuotojai turi grqäinti elektroninio paSto lai5kus, kurie buvo skirti ne jiems,

prane5ti siuntejui, kodel juos persiunðia. Jei darbuotojas gavo elektroninio paðto Zinutç, kuri skirta
ne jam, bet Zino teising4 gavejo adres4, rekomenduojarna jam persiqsti t4 laiSk4. Tokiu atveju apie

tai prane5ama ir pradiniam siuntejui, ir galutiniam gavejui.
28.3. PrieZiura:
28.3.1.jei gautq elektroniniq lai5kq kopijos reikalingos tolimesniam naudojimui, jas

patartinaperkelti i sukurtus atskirus katalogus pagal veiklos sritis ar kitus kritelijus;
28.3.2.reikia iðtrinti visus elektroninius laiSkus, kuriq kopijos yra nereikalingos bei

periodiSkai i5valyti katalog4 ,,i5trinti lai5kai" arba nustatyti, kad uLdarant elektroninio paðto

program4, ji automati5kai i5trintq kataloge ,,iStrinti lai5kai" esanðius lai5kus;
28.3.3.antivirusineje programoje nustatyti i5siunðiamo bei gaunamo elektroninio pa5to

tikrinim4;
28.3.4.neatidarineti lai5kq, jeigu prie jq pridetas vykdomasis failas (,,EXE", ,,COM",

,,BAT", ,,VBS", ,,PIF", ,,SCR" ir pan.) ir gavejas apie tokio lai5ko atsiuntim4 nera informuotas.

Jame gali buti antivirusinès apsaugos neatpaLintas virusas ar kito tipo ,,piktybinë" programa.

29. Visi lai5kai, siunðiami naudojantis Mokymo centro elektroninio pa5to sistema, tarp jq ir
asmeniniai lai5kai, yra Mokymo centro nuosavybè.

30. Visi elektroninio pa5to adresai, sukurti Mokymo centro elektroninio pa5to sistemose,
yra Mokymo centro nuosavybé.

31. Administratorius registruoja elektroninio paSto vafiotojus, suteikia pradini slaptaZodi,

vartotojo darbo vietoje idiegia elektroninio pa5to program4 ir j4 tinkamai sukonfigüruoja bei vykdo
elektroninio pa5to nukreipimus.

32. Jei darbuotojas atleidZiamas i5 darbo, Mokymo centro darbuotojas, atliekantis personalo

administravimo funkcijas, apie tai informuoja administratoriq, kuris i5braukia buvusi darbuotoj4 i5

elektroninio pa5to naudotojq s4raðo, panaikindamas suteikt4 adres4 elektroninio pa5to serveryje.

33. Darbuotojas privalo:
33.1. saugoti jam skirtus kompiuteriq tinklo iðteklius ir imtis visq reikiamrl saugumo

priemoniq, kad disponuojami skaitmeniniai iðtekliai butq panaudojami tik pagal paskirti;
33.2. saugoti ir niekam neatskleisti savo slaptaLodtl4 bei niekam neleisti naudotis savo

prisijungimo prie sistemq vardu;
33.3. büti atsargüs, atverdami prie elektroniniq lai5kq prisegtus failus, kuriuose gali büti

kompiuteriniai virusai, kirminai ar kitokios piktybines programos;
33.4. Iaikytis administratoriaus nurodymq, susijusir-¡ su Mokymo centro kompiuterines ir

pro gramines irango s bei kornpiuterini o tinklo naudoj imr,r ;

33.5. ivykus kompiuteriniam incidentui (isilauZimas i tinklo kompiuterius, kompiuteriniq
virusq arba nepageidaujamq lai5kq atakos, kiti kompiuteriq tinklo veikl4 trikclantys veiksmai)
nedelsiant informuoti admini stratoriu;
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33.6, leisti administratoriui jvertinti tinkle esanðio kompiuterio büsen4 ir imtis veiksmq
iSkilusiam pavojui pa5alinti.

34. Darbuotojui draudäíama:
34.1. atlikti veiksmus, paZeidZianðius fizinio ar juridinio asmens teises, kurias saugo

autoriq, gretutiniq ir intelektines nuosavybes teisiq apsaugos jstatymai. Tarp tokiq veiksmq yra
programinès irangos diegimas, naudojirnas, saugojimas arba platinimas neturint licencijos,
neleistinas autoriq teisemis apsaugotrl küriniq kopijavimas;

34.2. i5nesti i5 Mokymo centro patalpq kornpiuterinç irang4, iSskyrus naudojantiems
ne5iojamuosius kompiuterius ar kit4 kompiuterinç irang4, kai tai bütina tiesioginems funkcijoms
vykd¡i. Sis draudimas netaikomas vykdant irangos taisymo ir prieZiuros funkcijas;

34.3. paleisti piktybines programas kompiuteriniame tinkle (t. y, kompiuterinius virusus,
kirminus,,,Trojos arkliuso' ir kt.);

34.4. statyti ant monitoriaus arba kompiuterio pa5alinius daiktus (dokumentus, géles,

rankines ir pan.), deti i spausdintuv4 popieriq su s4varZelemis arba kabemis, valyti kompiuterinç

irang4 tam nepritaikytais skysðiais ar priemonemis;
34.5. atskleisti prisijungimo prie Mokymo centro sistemq informacij4 þrisijungimo vard4,

slaptaZodi) arba leisti naudotis savo prisijungimo vardu kitiems asmenims;
34.6. skleisti melaging4 informacij4 naudojant Mokymo centro tinklo sistemas arba siqsti

toki 4 inform acij q p anaudoj ant Mokymo centro v ar dq;
34.7. leisti kompiuterine iranga naudotis paÉaliniams asmenims;
34.8. siqsti elektroninio pa5to Zinutes, nuslepiant savo tapatybç;
34.9. stebeti tinklo srautus, perimant duomenis, neskirtus darbuotojo kompiuteriui, i5skyrus

atvejus, kai tokie veiksmai ieina i pareigas;
34.10. s4moningai naudotis informacija, kai darbuotojas nera tos informacijos savininkas;
34.I1. prisijungti prie Mokymo centro kompiuterinio tinklo administratoriaus paskyros, kai

darbuotojas nera tiesiogiai gavçs leidimo prisijungti, i5skyrus atvejus, kai tokie prisijungimai
atliekami vykdant tiesiogines pareigas;

34.12. savavali5kai keisti interneto narðyklès ir elektroninio pa5to programines irangos
parametrus, susijusius su apsauga arba prisijungimo büdu, nepaisyti bet kurio iÈ idiegtq saugumo

mechanizmq;
34.I3. kurti ar platinti laiËkus, skatinanðius gavej4 siqsti lai5kus kitiems. Lai5kai su

perspejimais del kompiuteriniq virusq ar kitq tariamq rei5kiniq, kuriuose pra5oma nusiqsti gaut1

laiSk4 visiems savo kolegoms, draugams ar paZistamiems, turi buti nedelsiant i5trinami. Jei

praneðimas sukelia itarimq, prie5 ji paðalinant, prane5ama administratoriui;
34.14. naudotis internetu ir elektroniniu paStu sukðiavimo, reklamos ir asmeninès finansinös

naudos tikslais;
34.15. siqsti elektroninio paÈto Zinutes, nauclojantis kito asmens arba neegzistuojanðiu

elektroninio pa5to adresu;
34.16. skelbti, vie5inti ir skleisti Mokymo centro kornpiuteriq tinkle arba internete Lalinga,

ar netoleruotin4 inforrnacij4 ir nuorodas i toki4 informacij4, naudojantis Mokymo centro

kompiuteriniu tinklu aÍ Mokymo centro vardu, pvz.: informacij4, paLeidäianöiE istatymus,
pornografij4 ar kitoki4 nepadori4 medùiag4; nacionalinç, rasinç, tautinç, religinç neapykant4
kurstanöi4, smuft4, terorizmq propaguojanði4 informacij4, informacij4, diskredituojanði4 arba

iäeidäan(,i4 Mokymo centl¿, kitas institucijas, valstybes ar privaðius asmenis;

34.17. darbo metu naudoti programas, kurios apsunkina ar trikdo kompiuterinès sistemos

darbq, kurios nesusijusios su tiesioginiu darbu ir panaikina galimybç naudotis teikiama paslauga ar

informacija (tinklo skenavimo programos, tinklo blokavimo programos, muzikos ar filmr¿

siuntimosi programos);
34.18. siqsti duomenq rinkmenas su vaizdo fihnais, garso lraÈais ir kita pana5aus tipo

medäiaga, kuri nesusijusi su tiesioginiu darbu;
34.19. dalyvauti interneto laZybose ír azafüníuose io5irnuose;
34.20. Zaisti internetinius ir kitus kompiuterinius Zaidimus;
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3 4.2I. Mokymo centro kompiuteriuose blokuoti antivirusines priemones;

34.22. palikti Mokymo centro suteikt4 elektroninio pa5to adres4 ivairiose neZinomose
interneto svetainese;

34.23. naudoti Mokymo centro i5teklius komercinei ar asmeninei veiklai vystyti ar naudai
gauti;

34.24. savavali5kai keisti suteiktus kompiuterio tinklo parametrus (IP adres4 ir kt.);
34.25. ardyti kompiuterinç technik4 neturint tam teises.

35. Darbuotojas atsako uL visus Zalingus kornpiuteriq tinklui veiksmus, atliktus
pasinaudoj us disponuoj amais iStekliais.

36. Nesant darbuotojo darbo vietoje (iSvykçs ar pan.) bei nesant galimybes patekti i
patalpas, esant pavojui, kad bus surtrikdytas kitq kompiuteriq darbas, administratorius privalo
blokuoti darbo vietos interneto ry5i darbo vietai, apie tai informuodamas Mokymo centro direktoriq.

37. Interneto ry5ys atnaujinamas tik pa5alinus kompiuterio keliam4 pavojq.

III SKYRIUS
REIKALAVIMAI VARTOTOJAMS, NAUDOJANTIEMS

KOMPIUTERIN4 IR PROGRAMINE IRANG.{
BEI KOMPIUTERINI TINKLA

38. Mokymo centro kompiuterine ir programine iranga, kompiuterinio tinklo i5tekliais gali
naudotis Mokymo centro kursantai, klausy.tojai ir lektoriai (ne mokymo centro darbuotojai),

39. Mokymo centro kursantai, klausytojai Mokymo centro kompiuterine ir programine

iranga, kompiuterinio tinklo i5tekliais gali naudotis pasibaigus uZsiemimams, poilsio metu,
savaitgaliais ir Svenðiq dienomis, Mokymo centro kompiuterineje klaseje.

40. Mokymo centro kursantai, klausytojai pageidaujantys naudotis Mokymo centro
kompiuterine ir programine iranga, kompiuterinio tinklo i5tekliais yra privalomai registruojami
pasiraSytinai Mokymo centro budetojq dalyje Naudojimosi kompiuteriq klase apslcaitos Lurnale
(1 priedas).

41. Mokymo centro budetojas Naudojimosi kompiuteriq klase apskaitos Lurnale uZra5o

vartotojo vard1 ir pavardç, datq, laik4 kompiuterio, kuriuo bus naudojamasi, numeri
(pvz.: KLASE 01, KLASE 05), o vartotojas pries pradedamas darb4 su Mokymo centro
kompiuterine ir programine iranga bei kompiuteriniu tinklu Siame Lurnale pasira5o.

42. Jei Mokymo centro kompiuterineje klaseje kilo nesklandumq su vienu i5 klaseje esamq

kompiuteriu, apie tai yra praneðama administratoriui. Tuo metu, jei administratoriaus Mokymo
centro teritorijoje nera, Mokymo centro budetojas apie tai informuoja administratoriq, kai tik jis bus

Mokymo centre.
43. Vartotojas, kuris i Mokymo centr4 atvyko skaityti paskaitas, seminarus, kitokio

pobüdZio uZsiemimus, naudojasi Mokymo centro klasese irengta kompiuterine ir programine

iranga, kita technika, reikalinga jq destymui.
44. Jei vartotojas atsine5a asmenini kompiuteri ir Mokymo centro klaseje nori ji pajungti

prie bendro Mokymo centro tinklo ar multimedijos projektoriaus, privalo prane5ti apie tai Mokymo
centro darbuotojui, organizuojanðiam mokymus Mokymo centre. Mokyrno centro darbuotojas,
atsakingas ui. mokymq organizavim4 Mokymo centre, privalo nedelsiant prane5ti apie tai
administratoriui.

45, Tik administratorius turi teisç prie kompiuterinio tinklo i5tekliq, multimedijos
projektoriq pajungti i Mokymo centr4 atvykusio vartotojo asmenini ar jo darbo kompiuteri,
reikaling4 jam skaityti paskaitas, seminarus, kitokio pobüdZio uZsiémimus, kompiuterinç ir
programinç irangq.

46. Mokymo centro kompiuteriq tinkle vartotojq privatumas uZtikrinamas i5 dalies,
administratorius gali bet kada patikrinti, kaip vartotojai naudojasi kompiuterine ir programine
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iranga, kompiuteriniu tinklu. Vartotojas turi Linoti, kad Mokymo centro tinklo irenginiuose
saugomos informacij os visapusi5kas konfidencialumas nëra garantuoj amas.

47. Yartotojas privalo:
4T.L saugoti jarn skirtus kompiuteriq tinklo i5teklius ir imtis visq reikiamrì saugumo

priemoniq, kad disponuojami skaitrneniniai iðtekliai blrtq panaudojami tik pagal paskirti;
47.2. saugoti ir niekam neatskleisti savo slaptaùodäiq bei niekam neleisti naudotis savo

prisijungimo prie sistemq vardu;
47.3.Ialkytis administratoriaus nurodymq, susijusiq su Mokyrno centro kompiuterinès ir

programines irangos bei kompiuterinio tinklo naudojimu;
47.4. i5kilus nesklandumams, kreiptis i administratoriq, o jam nesant Mokymo centre,

Mokymo centro budetojui.
48. Vartotojui draudZiama:
48.1. atlikti veiksmus, paùeidäianðius fizinio ar juridinio asmens teises, kurias saugo

autoriq, gretutiniq ir intelektines nuosavybes teisiq apsaugos istatymai, Tarp tokiq veiksrnq yra
programines irangos diegirnas, naudojirnas, saugo.iirnas arba platinimas neturint licencijos,
neleistinas autoriq teisemis apsaugotq küriniq kopij avimas ;

48.2. i5ne5ti i5 Mokymo centro patalpq Mokymo centro kompiuterinç irang4;
48,3. paleisti piktybines programas kompiuteriniame tinkle (t. y. kompiuterinius virusus,

kirminus, ,,Trojos arklius" ir kt.);
48.4. statyti ant monitoriaus arba kompiuterio pa5alinius daiktus (dokumentus, rankines ir

pan.);
48.5. skleisti melaging4 informacij4 r'raudojant Mokyrno centro tinklo sistemas arba siqsti

toki4 informacij4 panaudojant Mokymo centro vard4;
48.6. leisti kompiuterine iranga naudotis pa5aliniams asmenims;
48.7. stebeti tinklo srautus, perimant duornenis, neskirtus vartotojo kompiuteriui;
48.8. s4moningai naudotis inforn'racija, kai vartotojas nèra tos informacijos savininkas;
48.9. prisijungti prie Mokymo centro kompiuterinio tinklo administratoriaus paskyros;

48.10. savavali5kai keisti interneto nar5ykles ir elektroninio paðto programines irangos
parametrus, susijusius su apsauga arba prisijungimo blrdu, nepaisyti bet kurio i5 idiegtq saugumo
mechanizmq;

48.11. skelbti, vie5inti ir skleisti Mokymo centro kompiuteriq tinkle arba interneteLalingq
ar netoleruotin4 informacij4 ir nuorodas i toki4 informacij4, naudojantis Mokymo centro

kompiuteriniu tinklu ar Mokymo centro vardu, pvz.: informacij4, paäeidZianóiq istatymus,
pornografij4 ar kitoki4 nepadori4 medùiag4; nacionalinç, rasinç, tautinç, religinç neapykantq

kurstanði4, smuft4, terorizm4 propaguojanði4 informacij4, informacij4, diskredituojanði4 arba

iùeidäianéi4 Mokymo centrq, kitas institucijas, valstybes ar privaðius asmenis;
48,I2. naudoti programas, kurios apsunkina ar trikdo kompiuterines sistemos darb4, kurios

nesusijusios su tiesioginiu darbu ir panaikina galimybç naudotis teikiama paslauga ar informacija
(tinklo skenavimo programos, tinklo blokavimo programos, muzikos ar flrlmq siuntimosi
programos);

48.13. siqsti duomenq rinkmenas su vaizdo filmais, garso ira5ais ir kita panaSaus tipo
medùiaga;

48.14. dalyvauti interneto laZybose ir azartiniuose loSimuose;
48,15. Zaisti internetinius ir kitus kornpiuterinius Zaidimus;
48.16. Mokymo centro kompiuteriuose blokuoti antivirusines priemones;
48.17. savavali5kai keisti suteiktus kompiuterio tinklo parametrus (IP adres4 ir kt.);
48. 1 8. añyti kompiuterinç technik4.
49. Yartotojas atsako uZ visus Zalingus kompiuterir¿ tinklui veiksmus, atliktus pasinaudojus

disponuoj amais iStekliais.
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MOKYMO CENTRO INTERNBTO SVBTAINES
KÜRJMAS IR PRIEZIÜRA

50. Administratorius atlieka Mokymo centro oficialiosios interneto svetainès techninç
prieùiurq, kuri susideda i5 bendrosios administratoriui pateiktos medZiagos skelbimo, bendro

iforminimo, dizaino ir svetainès funkcionavimo uZtikinimo.
51. Mokymo centro oficialiosios svetainés aclresas yra Wr¡r¡*!id.utÇ.ü,
52. Mokymo centro interneto svetaineje draudZiama:
52.1. skelbti pornografinç, rasinç, tautinç neapykant4 ar smuft4 propaguojanði4 medZiag4,

Mokymo centro vard4 diskredituojanðiq medZiag4, kitus asmenis, organizacijas, firmas ar valstybes

iLeidLianéiq i n fo rrnac ij 4 ;

52.2. naudoti tinklo resursus kitiems tarptaurtinèje teiseje ir praktikoje pripaZintiems
kompiuteriniams nusikaltimams vykdyti, taip pat Lietuvos Respublikos istatymq draudLiamai
veiklai;

52.3. skelbti ir platinti licenzijuot4 prograrninç irang4 ir kitus autorinius produktus be

autoriaus sutikimo.
53. Skelbiama informacija turi büti perskaitoma populiariausiomis internete nar5yklemis

(INTERNET EXPLORER, MOZILLA FIREFOX, GOOGLE CHROME, OPERA ir kt,).
54. Administratorius neatsako uZ interneto svetainei pateiktos medZiagos turini, stiliq bei

klaidas ir netikslumus, atsiradusius del pateikejo kaltes, taöiau administratorius gali atsisakyti
skelbti informacij4 ar jos dali.

55. Jei informacijos pateikejas nesutinka su tokiu administratoriaus sprendimu, klausim4
del informacijos pateikimo sprendZia Mokymo centro direktorius.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

56. Siq Taisykliq reikalavimai privalomi visiems Mokymo centro kompiuterines technikos
ir kompiuterinio tinklo darbuotojams ir vaftotojams.

57. Siq Taisykliq igyvendinim4 uZtikrina Mokymo centro direktoriaus pavaduotojas.

58. Vartotojui, paZeidusiam Siq Taisykliq nuostatq reikalavimus. taikoma tarnybine ar

drausmine atsakomybe bei gali buti uZdrausta pr"ieiga prie Mokymo centro kompiuterines technikos
ar kompiuterinio tinklo.
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