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VILNIAUS  ANTANO  VIENUOLIO   PROGIMNAZIJOS 

NAUDOJIMOSI INTERNETINE SKAITYKLA 

TAISYKLĖS 

 
 

I. BENDROJI DALIS 

1. Naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi 

kompiuteriais ir internetu Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos skaitykloje (toliau – Skaitykla) 

tvarką, vartotojų teises, pareigas bei atsakomybę. 

2. Internetinė skaitykla yra mokyklos padalinys. Skaityklos kompiuteriai skirti mokymuisi bei 

mokymui reikalingai informacijai rinkto, projektiniams ir metodiniams darbams, referatams ruošti. 

3. Naudotis kompiuteriais gali visi registruoti lankytojai, mokantys dirbti kompiuteriais ir 

susipažinę su šiomis Taisyklėmis. 

4. Asmuo, norintis pasinaudoti bibliotekos kompiuterinėje skaitykloje esančiais kompiuteriniais 

įrenginiais (toliau – vartotojas), privalo užsiregistruoti naudojimosi kompiuterine skaitykla žurnale.   

5. Bibliotekininkas vartotojui nurodo laisvą darbo vietą. Vartotojas prie kompiuterio dirba po 

vieną. 

II. VARTOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS 

6. Vartotojas turi teisę: 

6.1. naudotis kompiuterine darbo vieta ne ilgiau kaip 2 val. per dieną; 

6.2. naudotis „Internet Explorer“ internetinės peržiūros programomis; 

6.3 naudotis elektroninio pašto programomis; 

6.4. įsirašyti reikalingą informaciją į kompiuterinę laikmeną; 

6.5. skaityti kompiuterinių laikmenų informaciją; 

6.6. laikinai (iki 2 dienų) išsaugoti informaciją darbalaukyje prieš tai informavę skaityklos 

darbuotoją; 

6.7. naudotis nešiojamaisiais kompiuteriais. 

7. Vartotojas privalo: 

7.1. apžiūrėti darbo vietą ir, jei trūksta kokio nors įtaiso ar yra kompiuterinės technikos gedimų, 

pranešti skaityklos darbuotojui; 

7.2. dirbant kompiuterine technika, pastebėjus programinės arba techninės įrangos gedimus,  

nedelsiant baigti darbą kompiuteriu ir informuoti skaityklos darbuotoją; 

7.3. vartotojai, baigę darbą, turi uždaryti visas programas, bet kompiuterio neišjungti. 

8. Vartotojui draudžiama: 

8.1. Naudotis kompiuteriais be skaityklos darbuotojo leidimo; 

įrašyti savo laikmenų duomenis į kompiuterio kietąjį diską; 



8.2. instaliuoti programinę įrangą ar naikinti instaliuotas programas, keisti operacinės sistemos 

ir programų nustatymus; 

8.3. žaisti kompiuterinius žaidimus, žiūrėti filmus, naršyti po pornografinio, smurtą, terorizmą 

bei kitą nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, kurios platinimą draudžia LR Visuomenės 

informavimo įstatymas, kiti LR teisės aktai; 

8.4. naudotis interneto pokalbių (IRC, ICQ, Skype, interneto diskusijų), vaizdo duomenų 

(YouTube.com, Videogaga.lt, Vaizdelis.lt, Myspace, iFilm, DailyMotion ar pan.) internetinių 

talpyklų tinklapiais; 

8.5. gadinti kompiuterių programinę bei mechaninę įrangą; 

8.6. sugedus kompiuterinei technikai ar programinei įrangai, savarankiškai ją taisyti; 

8.7. neįspėjus skaityklos darbuotojo, keisti darbo kompiuteriu vietą 

       9. Vartotojo atsakomybės:  

9.1. laikytis taisyklių ir elgesio viešoje vietoje reikalavimų, netriukšmauti, netrukdyti dirbti 

kitiems skaitytojams, skaityklos darbuotojams; 

9.2. už skaityklai padarytą turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus vartotojas atsako teisės aktų 

nustatyta tvarka; 

9.3. už nepilnamečių vartotojų neteisėtus veiksmus, žalą padarytą skaityklos turtui atsako tėvai, 

įtėviai arba globėjai teisės aktų nustatyta tvarka; 

9.4. vartotojai asmeniškai atsako už veiksmus (veikas) vykdytas viešojoje interneto erdvėje. 

       10. Kompiuteriai išjungiami likus 10 min. iki bibliotekos uždarymo.  

       11. Paskutinį mėnesio penktadienį bibliotekos internetinėje skaitykloje atliekama kompiuterių 

profilaktika, kurios metu negalima naudotis kompiuterių tinklo paslaugomis. 

       12. Internetinės skaityklos darbuotojos tarnybiniu pranešimu privalo informuoti mokyklos 

direktorių apie moksleivius, nesilaikančius šių taisyklių. 

       13. Internetinės skaityklos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems internetinėje 

skaitykloje nustatytą tvarką ar naudojimosi internetinės skaityklos taisykles, mokyklos vadovo 

įsakymu terminuotam laikui arba visam laikui gali būti atimta teisė naudotis interneto skaitykla. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

       14. Vartotojai privalo laikytis Interneto etikos ir šių taisyklių. 

       15. Vartotojai, padarę turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus, atsako LR įstatymų nustatyta 

tvarka. 

 

_________________________________ 

 

 


