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NAUDOJIMOSI ŠIAULIŲ „ROMUVOS“ GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS,
SKAITYKLOS KOMPIUTERIAIS IR INTERNETU TVARKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklės (toliau – Tvarka) nustato naudojimosi
kompiuteriais ir internetu mokyklos bibliotekoje, skaitykloje tvarką, vartotojų teises,
pareigas bei atsakomybę.
2. Skaityklos ir bibliotekos kompiuteriai skirti mokymuisi bei mokymui, reikalingai
informacijai rinkti, projektiniams bei metodiniams darbams, referatams ruošti.
3. Naudotis kompiuteriais gali visi registruoti lankytojai, mokantys dirbti kompiuteriu ir
susipažinę su šia Tvarka.
4. Šis Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymu, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d.
įsakymu Nr. IT-71(1.12) „Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų
saugumo priemonėms patvirtinimo“, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos informacinių ir komunikacinių
technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašu.

II SKYRIUS
VARTOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS
5. Vartotojas turi teisę:
5.1. naudotis elektroninio pašto programomis;
5.2. įrašyti reikiamą informaciją į kompiuterinę laikmeną;
5.3. skaityti kompiuterinių laikmenų informaciją.
6. Vartotojas privalo:
6.1. apžiūrėti darbo vietą ir, jei trūksta kokio nors įtaiso ar yra kompiuterinės technikos gedimų,
pranešti bibliotekininkui;
6.2. dirbant kompiuterine technika, pastebėjus programinės arba techninės įrangos gedimus,
nedelsiant baigti darbą kompiuteriu ir informuoti bibliotekininką;
6.3. baigus darbą, uždaryti visas programas.
7. Vartotojui draudžiama:
7.1. įrašyti savo laikmenų duomenis į kompiuterio kietąjį diską;
7.2. instaliuoti programinę įrangą ar naikinti instaliuotas programas, keisti operacinės sistemos
ir programų nustatymus;

7.3. žaisti kompiuterinius žaidimus, naršyti po pornografinio, smurtą, terorizmą bei kitą
nusikalstamą veiką skatinančią informaciją, kurios platinimą draudžia Lietuvos Respublikos
Visuomenės informavimo įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai;
7.4. gadinti kompiuterių programinę bei techninę įrangą;
7.5. sugedus kompiuterinei technikai ar programinei įrangai, savavališkai ją taisyti;
7.6.persiųsti arba platinti tiesiogiai su darbu nesusijusią grafinę, garso ir vaizdo medžiagą,
žaidimus ir programinę įrangą, siųsti duomenis, kurie yra užkrėsti virusais, turi įvairius kitus
programinius kodus, bylas, galinčias sutrikdyti kompiuterinių ar telekomunikacinių
įrenginių bei programinės įrangos funkcionavimą ir saugumą.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8. Kompiuteriai išjungiami likus 10 minučių iki bibliotekos uždarymo.
9. Vartotojui, pažeidusiam naudojimosi kompiuterine technika draudimus arba jų
nesilaikančiam, gali būti terminuotai arba visam laikui atimta teisė naudotis skaitykloje
esančiais kompiuteriais, o dėl vartotojo kaltės padarytą žalą privalu atlyginti. Apie
netinkamą vartotojo elgesį pranešama gimnazijos vadovybei.
10. Vartotojai, padarę turtinę žalą ar kitus veiksmus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.
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