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KAUNO ANTANO MARTINAIČIO DAILĖS MOKYKLOS  

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO TVARKA  

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla (toliau –Mokykla) šia informacinių ir komunikacinių  

technologijų naudojimo tvarka (toliau – Tvarka) informacinių ir komunikacinių  technologijų 

naudojimo taisykles Mokyklos administracijai, mokytojams  ir kitiems Mokyklos veiklą 

užtikrinantiems darbuotojams (toliau – Naudotojai)  

II SKYRIUS  

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS  

2. Mokyklos administracija, atsižvelgdama į darbuotojo einamas pareigas ir poreikį suteikia  

darbui reikalingas  priemones: kompiuterį,  prieigą prie interneto, elektroninį paštą, bei kitą 

informacinių technologijų ir telekomunikacijų įrangą (toliau – Priemonės).  

3. Suteiktos Priemonės priklauso Mokyklai ir yra skirtos darbo bei mokslo funkcijoms vykdyti, 

jeigu individualiai su darbuotoju nesusitarta kitaip. 

4. Darbuotojams, kurie naudojasi Mokyklos interneto prieiga, elektroniniu paštu, ir kita 

informacinių technologijų įranga griežtai draudžiama:  

4.1. skelbti, viešinti Mokyklos konfidencialią informaciją internete, jei tai nėra susiję su darbinių 

funkcijų vykdymu;  

4.2. naudoti elektroninį paštą ir internetinę prieigą su darbo funkcijomis nesusijusiems tikslams, 

Lietuvos Respublikos įstatymais draudžiamai veiklai, šmeižiančio, įžeidžiančio, grasinamojo 

pobūdžio ar visuomenės dorovės ir moralės principams prieštaraujančiai informacijai, kompiuterių 

virusams, masinei piktybinei informacijai (spam) siųsti ar kitiems tikslams, kurie gali pažeisti 

Mokyklos ar kitų asmenų teisėtus interesus;  

4.3. diegti, saugoti, naudoti, kopijuoti ar platinti bet kokią neautorizuotą, neteisėtą, autorines teises 

pažeidžiančią  ar asmeninę programinę/kompiuterinę įrangą; 

4.4. naudoti Priemones neteisėtai prieigai prie duomenų ar sistemų, sistemų saugumo tikrinimui, 

skenavimui, kompiuterinio tinklo duomenų stebėjimui; 

4.5. perduoti Mokyklos priklausančias Priemones tretiesiems asmenims, jei toks perdavimas nėra 

susijęs su darbinių funkcijų vykdymu ar gali bet kokiu būdu pakenkti Mokyklos interesams;   



4.6. parsisiųsti arba platinti tiesiogiai su darbu ar mokslu nesusijusią grafinę, garso ir vaizdo 

medžiagą, žaidimus ir programinę įrangą, siųsti duomenis, kurie yra užkrėsti virusais, turi įvairius 

kitus programinius kodus, failus, galinčius sutrikdyti kompiuterinių ar telekomunikacinių 

įrenginių bei programinės įrangos funkcionavimą ir saugumą;  

4.7. savavališkai keisti, taisyti informacinių technologijų ir telekomunikacijų techninę ir 

programinę įrangą;  

4.8. platinti, atskleisti kitiems asmenims jiems suteiktus prieigos prie kompiuterinių išteklių 

vardus, slaptažodžius, kodus ar kitus duomenis;  

4.9. atlikti kitus su darbo funkcijų vykdymu nesusijusius ar teisės aktams prieštaraujančius 

veiksmus.  

5. Mokyklos Naudotojams naudojant Priemones asmeniniais tikslais, Mokykla neužtikrina jų 

asmeninės informacijos konfidencialumo.   

6. Besibaigiant darbo teisiniams santykiams Darbuotojas, jam priskirtas Priemones, privalo 

grąžinti Mokyklai. 

7. Mokykla pasilieka teisę be papildomo darbuotojo įspėjimo riboti prieigą prie atskirų interneto 

svetainių ar programinės įrangos.  

III SKYRIUS  

ATSAKOMYBĖ  

8. Naudotojai yra atsakingi už jiems priskirtų bei bendro naudojimo informacinių ir komunikacinių 

priemonių saugų, teisingą ir ekonomišką naudojimą.  

9. Už Priemonių praradimą ar sugadinimą Naudotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. Už šios Tvarkos pažeidimą Naudotojas gali laikinai prarasti teisę naudotis visais 

ar dalimi kompiuterinių išteklių, esant pakartotinam nusižengimui gali prarasti teisę naudotis 

visam laikui.  

V SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

10. Tvarka privaloma visiems Mokyklos bendruomenės nariams. Naudotojai su šia Tvarka bei jos 

pakeitimais supažindinami skelbiant ją viešai Mokyklos interneto svetainėje bei išsiunčiant 

pranešimą apie Tvarką į  Naudotojų elektroninio pašto dėžutes.  

11. Šios Tvarkos pažeidimai gali būti laikomi darbo pažeidimais, už kuriuos gali būti taikoma 

atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.   

12. Apie šią Tvarką yra informuotos Mokyklos darbo taryba ir Profesinė sąjunga ir dėl šios 

Tvarkos priėmimo su jomis pasikonsultuota. 
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