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PATVIRTINTA: 

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“  

direktoriaus 2015 m. balandžio  13 d. 

įsakymu Nr. V1- 16 

 

MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELIO „GILIUKAS“ KOMPIUTERINĖS SITEMOS RESURSŲ 

NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ kompiuterinės sistemos resursų naudojimo tvarka 

(toliau vadinama – Tvarka) nustato bendruosius Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas‘ (toliau – 

Darželis) kompiuterinės sistemos resursų naudojimo reikalavimus Darželio administracijai, pedagogams, 

kitiems Darželio darbuotojams. 

2. Darželio kompiuterinė sistema – tai visuma techninių ir programinių priemonių, 

priklausančių Darželiui ir skirta duomenims perduoti, saugoti, apdoroti ir atvaizduoti.  

3. Darželio kompiuterinės sistemos vartotojai – Darželio administracija, pedagogai, kiti 

Darželio darbuotojai, savo veikloje naudojantys Darželio kompiuterinės sistemos resursus. 

II. DARŽELIO KOMPIUTERINĖS SISTEMOS RESURSŲ  

NAUDOJIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI  

4. Darželio kompiuterinė sistema yra Darželio nuosavybė ir turi būti naudojama tik Darželio 

administravimui, ugdymui, moksliniam – tiriamajam darbui, visapusiškam asmenybės ugdymui. 

5. Darželio kompiuterinės sistemos vartotojai Darželio kompiuterinės sistemos resursus gali 

naudoti tam, kad atliktų darbą, susijusį su savo tarnybinių pareigų vykdymu.  

6. Darželio kompiuterinės sistemos vartotojai privalo visus Darželio kompiuterinės sistemos 

resursus naudoti profesionaliai ir nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų, Darželio nuostatų, kitų 

norminių aktų bei interneto etiketo.  

7.  Duomenys, kuriuos Darželio kompiuterinės sistemos vartotojai sukūrė, išsaugojo, išsiuntė 

arba gavo elektronine forma naudodamiesi Darželio kompiuterine sistema, nėra privatūs.  

8. Be Darželio direktoriaus leidimo Darželio kompiuterinės sistemos resursų negalima:  

8.1. naudoti komerciniams ar privatiems tikslams;  

8.2. diegti kompiuteriuose programinę įrangą, kurios naudojimas Darželyje nėra numatytas. 

9. Darželio kompiuterinės sistemos vartotojams draudžiama vykdyti veiksmus, kurie kenktų 

Darželio kompiuterinės sistemos resursų funkcionalumui, monopolizuotų juos ir tuo apribotų kitų 

Darželio kompiuterinės sistemos vartotojų galimybes tinkamai naudoti Darželio kompiuterines sistemas, 

jei tai nėra būtina tarnybinių pareigų vykdymui. 

III. VARTOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

10. Vartotojai turi teisę: 

10.1. Naudotis kompiuterine sistema, laikydamiesi šiose Taisyklėse nustatytos tvarkos; 

10.2. naudotis kompiuteriais sveikatai saugiomis sąlygomis: pertraukėlių metu atlikti 

pratimus, skirtus akių, skeleto ir raumenų sistemos nuovargiui pašalinti bei sveikatos 

sutrikimų profilaktikai; pasinaudoti (prireikus) pirmosios pagalbos vaistinėle; 

10.3. keisti eksploatacines medžiagas tik  suderinus su inžinieriumi-programuotoju. 

10.4. Įrašyti surinktą medžiagą į savo atsineštas informacijos laikmenas (CD, DVD, USB 

atmintis). 

11. Vartotojams griežtai draudžiama: 
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11.1. naudotis kompiuteriu ne savo darbo vietoje be darbuotojo leidimo; 

11.2. naudotis svetimu prisijungimo vardu; 

11.3. savavališkai kompiuterinės sistemos darbo vietą; 

11.4. skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią 

informaciją, kurios platinimą draudžia Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo 

įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai; 

11.5. diegti, siųstis filmus, naudoti Darželio kompiuterinės sistemos resursus žaidimams, 

keisti kompiuterio ir programinės įrangos parametrus;  

11.6. sugedusį kompiuterį ar kitą kompiuterinės sistemos įrenginį taisyti ar ardyti (apie 

gedimą vartotojas turi informuoti inžinierių-programuotoją);  

11.7. platinti destruktyvias ir nelegalias programas; 

11.8. dalyvauti diskusijose arba naujienų, vesti pokalbius internete, jei tai nesusiję su šios 

Tvarkos 4 punkte nurodyta veikla;  

11.9. spausdinti tiesioginiam darbui nereikalingus dokumentus; 

11.10. siųsti grafinius, audiofailus ir videofailus, nereikalingus tiesioginiam darbui;  

11.11. vykdyti kitus veiksmus, didinančius Darželio kompiuterinės sistemos apkrovimą, jei tai 

nesusiję su šios Tvarkos 4 punkte nurodyta veikla; 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

12. Darželio kompiuterinės sistemos vartotojas, pažeidęs vieną iš šių Tvarkos nuostatų, gali 

laikinai arba visam laikui prarasti teisę naudotis Darželio kompiuterinės sistemos resursais.  

13. Vartotojai, padarę turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus, atsako Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. 

 

______________ 

 

Apraše yra 2 (du) sunumeruoti lapai 

 

 

SUDERINTA 

Darbuotojų atstovė 

 

Janina Volskienė 
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