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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ŽARA“ 

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ 

STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA  

 

                                                 I BENDROSIOS NUOSTATOS  

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir 

kontrolės darbo vietoje tvarka (toliau – Tvarka) nustato informacinių ir komunikacinių technologijų 

naudojimo darbo vietoje darbo metu taisykles, taip pat darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo 

vietoje taisykles bei mastą.  

 

II   INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS 

 

1. Lopšelis-darželis „Žara“ atsižvelgiant į darbovietėje einamas pareigas savo 

nuožiūra darbuotojams suteikia darbo priemones (kompiuterį, mobilųjį telefoną, prieigą prie 

interneto, elektroninį paštą ).  

2. Suteiktos darbo priemonės priklauso lopšeliui-darželiui „Žara“ ir yra skirtos darbo 

funkcijoms vykdyti.   

3. Darbuotojams, kurie naudojasi  lopšelio-darželio elektroniniu paštu, interneto 

prieiga, griežtai draudžiama:  

3.1. paskelbti lopšelio-darželio „Žara“ konfidencialią informaciją internete, tretiesiems 

asmenims, jei tai nėra susiję su darbinių funkcijų vykdymu;  

3.2. naudoti elektroninį paštą ir interneto prieigą asmeniniams, Lietuvos Respublikos 

įstatymais draudžiamai veiklai, šmeižiančio, įžeidžiančio, grasinamojo pobūdžio ar visuomenės 

dorovės ir moralės principams prieštaraujančiai informacijai, kompiuterių virusams, masinei 

piktybiškai informacijai (spam) siųsti ar kitiems tikslams, kurie gali pažeisti lopšelio-darželio ar 

kitų asmenų teisėtus interesus;  

3.3.  parsisiųsti 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;  

3.4. savarankiškai keisti, taisyti informacinių technologijų ir telekomunikacijų 

techninę ir programinę įrangą;  

3.5. perduoti lopšeliui-darželiui „Žara“ priklausančią informacinių technologijų ir 

telekomunikacijų techninę ir programinę įrangą tretiesiems asmenims, jei toks perdavimas nėra 

susijęs su darbinių funkcijų vykdymu ar gali bet kokiu būdu pakenkti lopšelio-darželio „Žara“ 

interesams;  

3.6. diegti, saugoti, naudoti, kopijuoti ar platinti bet kokią neautorizuotą, neteisėtą, 

autorines teises pažeidžiančią ar asmeninę programinę / kompiuterinę įrangą;  



3.7. naudoti įrangą neteisėtai prieigai prie duomenų ar sistemų, sistemų saugumo 

tikrinimui, skenavimui, kompiuterinio tinklo srauto duomenų stebėjimui;  

3.8. atlikti kitus su darbo funkcijų vykdymu nesusijusius ar teisės aktams 

prieštaraujančius veiksmus. 

4. Lopšelio-darželio „Žara“ darbuotojams naudojant elektroninio pašto ir interneto 

resursus asmeniniais tikslais, lopšelis-darželis neužtikrina darbuotojų asmeninės informacijos 

konfidencialumo.  

5. Lopšelio-darželio „Žara“ darbuotojams, dirbantiems su Mokinių registro sistema 

suteikiamas unikalus prisijungimo prie sistemos tinklo resursų vardas ir slaptažodis. Darbuotojas 

privalo saugoti suteiktą slaptažodį ir neatskleisti jo tretiesiems asmenims.  

6. Lopšelio-darželio „Žara“ darbuotojai naudojantys ir prieinantiems prie elektroninio 

pašto adreso prisijungimo duomenų bei informacijos nurodomi sekančiai: 

 

Eil. 

Nr. 
Elektroninis paštas Darbuotojas, prieinantis ir naudojantis 

duomenis 

1.  zara.darzelis@yahoo.com Vyr. buhalteris 

2.  zara.darzelis@yahoo.com Direktorės pavaduotoja ugdymui 

3.  zara.darzelis@yahoo.com Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams 

4.  zara.darzelis@yahoo.com Raštvedė 

5.  zara.darzelis@yahoo.com Dietistė 

 

                              

III  STEBĖSENA IR KONTROLĖ DARBO VIETOJE 

 

                  7. Lopšelis-darželis  „Žara“ neorganizuoja darbo vietoje elektroniniu ar kitokiu būdu 

vykdomo keitimosi profesine ir tam tikrais atvejais asmenine ar kitokia informacija darbe procesų 

stebėseną.  

                 8. Lopšelis-darželis ,,Žara“, užfiksavęs atvejus kai interneto prieiga naudojamasi ne 

vaikų ugdymo tikslais, be atskiro darbuotojo įspėjimo grupėje  nutraukia prieigą prie interneto.  

 

 

                                          IV BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

                 9. Ši Tvarka peržiūrima ir atnaujinama pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja šios 

srities teisinius santykius.  

               10. Ši Tvarka yra privaloma visiems lopšelio-darželio „Žara“ darbuotojams. Darbuotojai 

su šia tvarka bei jos pakeitimais yra supažindinami pasirašytinai ir įsipareigoja jos laikytis. Šios 

Tvarkos pažeidimai gali būti laikomi darbo pareigų pažeidimais, už kuriuos gali būti taikoma 

atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.  

11. Ši tvarka yra suderinta su Darbo taryba. 

 

_____________________________________________________ 

 

 


