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2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-177
ŠIAULIŲ VALSTYBINĖS KOLEGIJOS
NAUDOJIMOSI KOMPIUTERIAIS TAISYKLĖS
I. BENDROS NUOSTATOS
1. Klasių

kompiuteriai,

serverių

kompiuteriai,

įdiegtos

(instaliuotos)

programos,

informacinės sistemos, vietinis kompiuterių tinklas ir Interneto tinklas yra resursai, skirti studentų
mokymuisi ir moksliniam darbui studijų Šiaulių valstybinėje kolegijoje (toliau – Kolegija) metu.
2. Naudotojams leidžiama dirbti kompiuteriais Kolegijoje tik susipažinus su Naudojimosi
kompiuteriais taisyklėmis (toliau – Taisyklėmis), Saugaus darbo su kompiuterine technika
taisyklėmis ir pasirašius Darbuotojų / studentų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje
registravimo žurnale.
II. KOMPIUTERIŲ NAUDOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3. Naudotojai turi teisę:
3.1. prisijungti tik prie bendro naudojimo kompiuterių;
3.2. įsirašyti informaciją į nešiojamą laikmeną (USB raktą, kompaktinį diską ir pan.);
3.3. informaciją išsaugoti kompiuterio diske;
3.4. naudotis Kolegijos kompiuterių ištekliais galima tik gavus naudotojo vardą ir
slaptažodį.
4. Naudotojai privalo laikytis interneto etikos normų, autorių ir gretutinių teisių įstatymo
bei saugoti suteiktą slaptažodį ir jo neperduoti kitiems asmenims.
5. Už veiksmus, atliktus prisijungus prie kompiuterių tinklo su suteiktu slaptažodžiu
asmeniškai atsako jį gavęs asmuo.
III. NAUDOTOJŲ TEISIŲ APRIBOJIMAI
6. Studentams negalima be dėstytojo ar atsakingo asmens leidimo dirbti kompiuteriais –
savavališkai jungti techniką, naudotis kompiuterių įranga.
7. Naudotis kompiuterine technika kompiuterių laboratorijose, interneto skaityklose bei
Bibliotekos ir savarankiškų studijų centre (toliau – Bibliotekoje) gali tik Kolegijos studentai,
dėstytojai, administracijos darbuotojai, seminarų, kursų bei projektų mokymuose dalyvaujantys
asmenys.
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8. Kompiuterių laboratorijose, Bibliotekoje, interneto skaitykloje negalima triukšmauti,
trukdyti dirbti kitiems.
9. Draudžiama patiems išjungti stacionarius kompiuterius iš elektros ar kompiuterių tinklo,
nešioti, laužyti arba kitaip gadinti kompiuterinę įrangą.
10. Draudžiama atidarinėti kompiuterio sisteminį bloką, atjungti ar perjungti laidus be
atsakingo asmens leidimo.
11. Draudžiama diegti programas savo nuožiūra, keisti kompiuterių nustatymus.
12. Draudžiama užsiimti veikla, kuri pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus bei
tarptautinės teisės aktus.
IV. NAUDOTOJŲ ATSAKOMYBĖ
13. Kolegija neatsako už žalą ir nuostolius, patirtus naudojantis kompiuteriais.
14. Naudotojas pažeidęs šias Taisykles, baudžiamas įspėjimu, dalies ar visų resursų
atėmimu, finansinės žalos atlyginimu ir kitomis administracinėmis nuobaudomis.
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