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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 27 straipsniu:
1. T v i r t i n u pridedamqlnformaciniqir komunikacinir¿technologijqnaudojimo bei

darbuotojq stebesenos ir kontroles darbo vietoje tvarkos apraS4(toliau - Tvarkos apra5as).
2. N uro d au Kalejimr¿departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

Mokymo centro (toliau - Mokymo centras) darbuotojams, vykdant pareigines funkcijas ir
naudojantis Mokymo centro suteiktomis informacinèmis ir komunikacinemis technologijomis,
laik¡is Siuo isakymu patvirtinto Tvarkos apra5o II skyriuje nustatytq reikalavimq.

3.Pavedu:
3.1. Bendrojo skyriaus ra5tvedybos inspektorei Miroslavai Suboð 5i isakymq paskelbti

Mokymo centro darbuotojams;
3.2. Kompetencijq ugdymo skyriaus profesijos mokytojui Jauniui Stankeviðiui 5[ isakym4

paskelbti Mokymo centro intraneto svetaineje.
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PATVIRTINTA
Kalej imq departamento prie
Lietuvos Respubl ikos teisingumo ministerij os
Mokymo centro direktoriaus
2018 m. kovo 3 0 d. isakymu Nr. {/- åÍ

INFORMACINTU IR KOMUNTKACTNTU TECHNOIOGTJU NAUDOJTMO
BEI DARBUOTOJU STEBESENOS IR KONTROLES DARBO VIETOJE

TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Informacinir¿ ir komunikaciniq technologijq naudojimo bei darbuotojt¿ stebesenos
ir kontroles darbo vietoje tvarkos apra5as (toliau - Tvarkos apraðas) nustato Kalejimq departamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro (toliau - Mokymo centras)
informacinir¿ ir komunikaciniq technologijq (toliau - IT) naudojimo darbo vietoje darbo metu
tvark4 bei pataisos pareigünq karjeros valstybes tamautojr¿ ir darbuotojq dirbanðiq pagal
darbo sutartis (toliau kartu - darbuotojai), stebèsenos ir kontroles darbo vietoje tvark4bei mast4.

II SKYRIUS
INFORMACINIU IR KOMUNIKACINIU TECHNOLOGIJU NAUDOJIMAS

2. Mokymo centro darbuotojams, atsiZvelgiant i jq vykdomas funkcijas, suteikiamos
darbo priemonès: kompiuteris, prieiga prie interneto, elektroninis pa5tas ir kita IT iranga.

3. Suteiktos darbo priemones priklauso Moþrmo centrui ir yra skirtos darbo filrkcijoms vykd¡i.
4. Darbuotojams, kurie naudojasi Mokymo centro suteiktu elektroniniu pa5tu, interneto

prieiga ir kita IT ir telekomunikacijq ganga, grreã;ai draudùiama
4.1. skelbti Mokymo centro konfidenciali4 informacij4 (iskaitant, bet neapsiribojant,

autorinés teises objektus, vidinius Mokymo centro dokumentus) internete , jei tai nera susijç su darbo
tunkcijqvykdymu;

4.2. naudoti elektronini pa5t4 ir interneto prieig4 asmeniniams ir / ar komerciniams
tikslams, Lietuvos Respublikos istatymais draudäamai veiklai, SmeiZianðio, [ZeidZianðio,
grasinamojo pobüdZio ar visuomenés dorovés ir morales principams prie5taraujanðiai informacijai,
kompiuteriq virusams, masinei piktybi5kai informacijai (spam) siqsti ar kitiems tikslams, kurie gali
paZeisti Mokymo centro ar kitq asmenq teisetus interesus;

4.3. atlikti veiksmus, paùeidùianðius fizinio ar juridinio asmens teises, kurias saugo
autorir¿ gretutiniq ir intelektinés nuosavybes teisiq apsaugos [statymai. Tarp tokiq veiksmq yra
programines irangos diegimas, naudojimas, saugojimas arba platinimas neturint licencijos,
neleistinas autorir¿ teisemi s apsaugotq kürinit¿ kopij avimas ;

4.4. paleisti piktybines programas kompiuteriniame tinkle (t. y. kompiuterinius virusus,
kirminus, ,,Trojos arklius" ir kt.);

4.5. atskleisti prisijungimo prie Mokymo centro sistemq informacijq þrisijungimo vard¿
slaptaZodf arba leisti naudotis savo prisijungimo vardu kitiems asmenims;

4.6. skleisti melaging4 informacij4 naudojant Mokymo centro tinklo sistemas, arba siqsti
toki4 informacij 4 panaudoj ant Mokymo centro v ardq;

4.7 . leisti kompiuterine iranga naudotis pa5aliniams asmenims;
4.8. siqsti elektroninio pa5to Zinutes, nuslepiant savo tapatybç;
4.9. stebeti tinklo srautus, perimant duomenis, neskirtus darbuotojo kompiuteriui, i5skyrus

atvejus, kai tokie veiksmai [eina I pareigas;
4.10. s4moningai naudotis informacija, kai darbuotojas nèra tos informacijos savininkas;
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4.1 1. prisijungti prie Mokymo centro kompiuterinio tinklo administratoriaus (darbuotojas,
atsakingas uZ kompiuterines ir programinès irangos prieZiür4 administravim4 ir apskait$ paskyros,
kai darbuotojas nera tiesiogiai gavqs leidimo prisijungti, i5skyrus atvejus, kai tokie prisijungimai
atliekami vykdant tiesiogines pareigas ar pavedimus;

4.12. savavali5kai keisti interneto narsykles ir elektroninio pa5to programines [rangos
parametrus, susijusius su apsauga arba prisijungimo büdu, nepaisyti bet kurio i5 [diegtq saugumo
mechanizmq;

4.13. kurti ar platinti lai5kus, skatinanöius gavej4 sir¿sti lai5kus kitiems. Lai5kai su
perspejimais del kompiuteriniq virusr¿ ar kitr¿ tariamt¿ rei5kiniq, kuriuose pra5oma nusiqsti gaut4
lai5kq visiems savo kolegoms, draugams ar paZ[stamiems, turi buti nedelsiant i5trinami. Jei
prane5imas sukelia [tarimq prie5 jI pa5alinant, reikia prane5ti kompiuterinio tinklo administratoriui;

4.14. siqsti elektroninio pa5to Zinutes, naudojantis kito asmens arba neegzistuojanðiu
elektroninio pa5to adresu;

4.15. skelbti, vie5inti ir skleisti Mokymo centro kompiuteriq tinkle arba intemete ùahngq
ar netoleruotinq informacij4 ir nuorodas i toki4 informacijq naudojantis Mokymo centro
kompiuteriniu tinklu ar Mokymo centro vardu, pvz.: informacij4 paùeidùianöi4 [statymus,
pornografij4 ar kitoki4 nepadori4 medíiagq nacionalinç, rasinç, tautinç, religinç neapykant4
kurstanðiq smurt4 ir terorizme propaguojanöi4 informacijq informacij4 dislaedituojanõi4 arba
¡ù,eidùianö:i4Mokymo centrq kitas institucijas, valstybes ar privaöius asmenis;

4.16. darbo metu naudoti programas, kurios apsunkina ar trikdo kompiuterines sistemos
darbq kurios nesusijusios su tiesioginiu darbu ir panaikina galimybç naudotis teikiama paslauga ar
informacija (tinklo skenavimo programos, tinklo blokavimo programos, muzikos ar flrlmq siuntimosi
programos);

4.17. siqsti duomenq rinkmenas su vaizdo filmais, garso [ra5ais ir kita pana5aus tipo
medùiaga, kuri nesusijusi su tiesioginiu darbu;

4.18. dalyvauti interneto laZybose ir azartiniuose loðimuose;
4.19. ùaisti internetinius ir kitus kompiuterinius Zaidimus;
4.20. Mokymo centro kompiuteriuose blokuoti antivirusines priemones ;
4.2l.palikti Mokymo centro suteikt4 elektroninio paSto adres4 neZinomose interneto

svetainese;
4.22. savavali5kai keisti suteiktus kompiuterio tinklo parametrus (interneto protokolo (IP)

adres4 ir kt.).
5. Mokymo centras neuZtikrina darbuotojq asmenines informacijos konfidencialumo

darbuotojams, naudojantiems elektronin[ pa5tq ir interneto resursus asmeniniais tikslais.
6. Kiekvienam Mokymo centro darbuotojui suteikiamas unikalus prisijungimo prie

Mokymo centro tinklo resursU vardas ir slaptaZodis.

III SKYRIUS
STEBESENA IR KONTROI,N OANNO VIETOJE

7. Mokymo centras organizuoja darbo vietose elektroniniu ar kitokiu büdu vykdomo
keitimosi profesine ir tam tikrais atvejais asmenine ar kitokia informacija darbe procesq stebesen4.
Organizuodamas stebesen4 Mokymo centras visais atvejais laikosi proporcingumo ir kitq Siame
skyriuje nurodytq principt¿ ir stebesenos priemones taiko tik tais atvejais, kai i5keltr¿ tiksh¿ kitomis,
maùiau darbuotojq privatum4 ribojanðiomis priemonemis, ne[manoma pasiekti.

8. Stebesenos ir kontroles darbo vietoje tikslai:
8.1. apsaugoti konfidencialius Mokymo centro duomenis nuo atskleidimo tretiesiems

asmenims;
8.2. apsaugoti Mokymo centro darbuotojr¿ ir kursant6 klausytojr¿ bei kvalifikacijos

tobulinimo renginiq dalyvir¿ asmens duomenis nuo neteisèto perdavimo tretiesiems asmenims;
8.3. apsaugoti Mokymo centro informacines sistemas nuo [silauZimq ir duomenq

vagysðiq virusr¿ pavojingq interneto puslapig kenkeji5kq programr¿;
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8.4. apsaugoti Mokymo centro turt4 ir uZtikrinti asmenr¿ saugum4 Mokymo centro
patalpose ar teritorij oj e;

8.5. apsaugoti Mokymo centro turtinius interesus ir uZtikrinti darbo pareigq laikym4si.
9. Iðkilus pagristam [tarimui dèl teises aktq ar darbo pareigq paZeidimo, perZiürima

darbuotojo nar5ymo istorija jo darbo kompiuteryje. PerZiurimi tik su galimu paZeidimu susijç
duomenys. Duomenq perZiürejimo procedüroje dalyvauja Mokymo centro direktoriaus [sakymu
paskirti asmenys, kompiuterinio tinklo administratorius ir pats darbuotojas.

10. Esant poreikiui, i5 anksto informavus darbuotojus apie stebejimo tiksl4 ir aiðkiai
nurodZius darbuotojq stebejimo prieZastis, Mtrkymo centras gali taikyti skirtingas darbuotojq
stebesenos ir kontroles priemones - t. y. patikrinti jiems priskirtuose kompiuteriuose idiegtr¿
komunikacijos program\ (pvz., Skype, Viber ir kt.) turini ar kitok[ elektronin[ susira5inejimq
lankomq svetainiq ir telefono skambuðir¿ istorijas tiek, kiek tai yra butina pasiekti Siame Tvarkos
apra5e numatytus tikslus.

11. Mokymo centras pasilieka teisç be iðankstinio darbuotojo ispejimo riboti prieig4 prie
atskirq interneto svetainiq ar programines [rangos. Nepakankant minetq priemonir¿ Mokymo centras
gali tikrinti, kaip darbuotojas laikosi elektroninio pa5to ir interneto resursq naudojimo reikalavimq
Siame Tvarkos apra5e nurod¡ais tikslais, o tiriant incidentus - atiduoti darbuotojq naudojam4 irangq
patikrinti tretiesiems asmenims, kurie teisês aktq nustatytatvarkaturi teisç tokius duomenis gauti.

12. Mokymo centro teritorijoje, siekiant Sio Tvarkos apra5o 8.4 ir 8.5 papunkðiuose
nustatytq tikslq ir laikantis 13 punkte nurodytq principq, gali büti lrengti vaizdo stebejimo
lrenginiai. Esant poreikiui, gali büti taikomos ir kitokios darbuotojq stebésenos ir kontrolés
priemonés (pvz.: garso iraSymo, tarnybinir¿ transporto priemoniq kontroles (stebeti darbuotojq
buvimo vietq darbo metu bei kontroliuoti kuro sunaudojimq) ir kt.). Apie vaizdo stebejim4 ir garso
iraSym4Mokymo centro teritorijoje informuojamavaizdiniuZymeniu matomoje vietoje.

13. Siekdamas 8 punkte nurodytqtikslq Mokymo centras vadovaujasi Siais principais:
13.1. bütinumo - Mokymo centras, prie5 taikydamas Siame Tvarkos apra5e nurod¡as

darbuotojq kontroles formas, [sitikina, kad naudojama kontroles forma yra nei5vengiamai bütina
nustat¡rtiems tikslams pasiekti ;

13.2. tikslingumo - duomenys renkami nustatytam, ai5kiam ir konkreðiam tikslui ir nera
toliau tvarkomi büdu, neatitinkanðiu Siame Tvarkos apra5e nurod¡q tikslq;

13.3. skaidrumo - Mokymo centre neleidZiamas pasleptas vaizdo, elektroninio pa5to,
naudojimosi internetu ar programomis stebejimas,.i5skyrus atvejus, kuriems esant toks stebejimas
leidZiamas pagal istatymus arba kai pagal istatymus leidùiami tokie istaigos veiksmai, siekiant
nustatyti paZeidimus darbo vietoje;

13.4. proporcingumo - asmens duomenys, kurie gaunami vykdant Siame skyriuje
nurody4kontrolç, yra susijç ir nepertekliniai, lyginant su nustatytu siekiamu tikslu;

13.5. tikslumo ir duomenq i5saugojimo - bet kokie duomenys, susijç su darbuotojo
kontrole, yra tikslüs, jei reikia nuolat atnaujinami ir teisetai saugomi ne ilgiau, nei tai yra butina.

13.6. saugumo - Mokymo centre yra idiegtos atitinkamos techninès ir organizacines
priemones, siekiant uZtikrinti, kad bet kokie saugomi asmens duomenys bütq saugüs ir apsaugoti
nuo i5orinio ki5imosi.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

t+. Sis Tvarkos apra5as perZiürimas ir atnaujinamas pasikeitus teises aktams,
reglamentuoj antiems duomenq tvarkym4.

1S. Sis Tvarkos apra5as privalomas visiems Mokymo centro darbuotojams. Darbuotojai su
Tvarkos apra5u ir jo pakeitimais yra supaZindinami elektroninemis priemonemis.

16. Sio Tvarkos apra5o paùeidimai gali büti laikomi darbo pareigq paâeidimais, uZ kuriuos
gali büti taikoma atsakomybe, numatyta Lietuvos Respublikos [statymuose.




