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JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 

SKAITMENINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR SOCIALINIŲ MEDIJŲ ETIKOS 

KODEKSAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Skaitmeninių technologijų ir socialinių medijų etikos kodeksu yra pagrįstas visų Jurbarko 

Naujamiesčio progimnazijos virtualių aplinkų naudojimas: elektroninis paštas, internetas, mokymosi 

platformos, socialiniai tinklai.  

2. Šis kodeksas apima visų socialinių medijų bei skaitmeninių technologijų, įskaitant 

išmaniuosius telefonus, planšetes, nešiojamus ir stacionarius kompiuterius, fotografijos, garso bei 

vaizdo įrangos naudojimą. Skaitmeninių technologijų ir socialinių medijų etikos kodeksas yra 

sudedamoji dalis kartu su kitomis IT saugumo, e–saugos priemonėmis. 

3. Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos IT sistemos turi būti naudojamos atsakingai, siekiant 

užtikrinti, kad nekiltų pavojus asmens saugumui arba pačiai IT sistemai ar kiti naudotojai būtų saugūs. 

Naudotojai turėtų pripažinti IT naudojimo vertę stiprinant mokymąsi ir užtikrinti, kad mokiniai turėtų 

galimybes pasinaudoti IT, įskaitant skaitmeninio raštingumo ir pilietiškumo ugdymą, jų parengimą 

technologijų pasauliui, kuriame jie gyvens, mokysis ir dirbs. Kai tik įmanoma, visi naudotojai švies 

mokinius saugaus IT naudojimo srityje, bus diegiama e. sauga. 

4. Socialinė medija – tai interneto medija, terpė globaliame kompiuterių tinkle, apimanti 3 

pagrindinius komponentus: informacinį turinį, programavimo technologijas bei virtualiąją 

bendruomenę, kurios nariai gali sąveikauti vieni su kitais. 

5. Medijų raštingumas – įgūdžiai, suteikiantys asmeniui galimybę visapusiškai naudotis 

daugelio rūšių medijomis. Žmonės, turintys medijų raštingumo įgūdžių, gali pasiekti, analizuoti ir 

apmąstyti medijų turinį, naudotis medijomis dalyvaudami viešajame diskurse ir pareikšti savo 

nuomonę. 

6. Autorių teisės – tai turtinės autoriaus teisės ir asmeninės neturtinės autoriaus teisės į jo 

sukurtą kūrinį. 

7. Intelektinė nuosavybė – teisinė sąvoka, nurodanti į protinio darbo rezultatą, kuriam yra 

taikomos išskirtinės teisės.  

8. Progimnazijos bendruomenė turėtų suprasti medijų ir kitų informacijos teikėjų funkcijas ir 

gebėti ieškoti, vertinti, naudoti ir kurti informacinius pranešimus asmeniniams, socialiniams, 

užimtumo ir mokymosi tikslams pasiekti.  

 

II SKYRIUS 

SKAITMENINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR SOCIALINIŲ MEDIJŲ ETIKOS KODEKSO 

PRINCIPAI 

 

9. Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos bendruomenės nariai, vadovaudamiesi Skaitmeninių 

technologijų ir socialinių medijų etikos kodeksu laikosi vertybinių nuostatų ir principų: 

9.1. Suvokia viešosios informacijos turinio įtaką individui, visuomenei, kultūros formavimui; 

9.2. Gerbia ir saugo konfidencialią informaciją, nenaudoja jos su profesine veikla nesusijusiai 

asmeninei ar kitų asmenų naudai; 

9.3. Atsakingai naudoja žodžio laisvę, suvokiant jos ribas; 

9.4. Atsakingai, konstruktyviai ir etiškai bendrauja virtualioje ir medijų aplinkoje, dalinasi 

informacija ir kuria viešąjį turinį; 

9.5. Komunikuojant virtualioje aplinkoje vengia žalingo ar įžeidaus turinio; 

9.6. Suvokia, kad viešosios informacijos turinyje yra pateikiama įvykių bei reiškinių 

interpretacija, kurioje atsispindi jų kūrėjų ir leidėjų požiūriai, vertybės ir komerciniai interesai. 



 

III SKYRIUS 

PROFESINIS IR ASMENINIS SAUGUMAS 

 

10. Visi vartotojai yra asmeniškai atsakingi už elektroniniuose laiškuose, socialinių medijų 

pranešimuose pateiktų pareiškimų teisėtumą, tikslumą ir konfidencialumą. Tai taikoma 

neatsižvelgianti į tai, ar informacija platinama progimnazijos viduje ar išorėje.  

11. Neleidžiama platinti grandininių laiškų, netinkamo humoro, netinkamos kalbos ar 

įžeidžiančių vaizdų. Terminai „netinkamas“ arba „įžeidžiantis“ reiškia viską, kas gali sukelti pagrįstą 

įžeidimą bet kuriam asmeniui ar asmenų grupei. 

12. Šios politikos reikalavimai taikomi progimnazijos IT sistemų (pvz., nešiojamųjų 

kompiuterių, elektroninio pašto ir kt.) naudojimui.  

13. IT sistemos visų pirma skirtos naudoti švietimo tikslais, kaip nurodyta šiame dokumente. 

14. Už prieigą prie internetinių svetainių, už kurias taikomi papildomi mokesčiai, atsako 

vartotojas, kuris bus atsakingas už bet kokias išlaidas. 

15. Vartotojo vardai ir slaptažodžiai neturi būti atskleisti trečiam asmeniui, taip pat vartotojas 
neturėtų prašyti vartotojo vardo ir slaptažodžio iš kitų asmenų. 

16. Vartotojas, sužinojęs apie bet kokią neteisėtą, netinkamą ar žalingą medžiagą ar incidentą, 

turėtų nedelsdamas apie tai pranešti progimnazijos administracijos nariui. 

 

IV SKYRIUS 

VARTOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
 

17. Progimnazijos bendruomenės nariai turi teisę į saugią prieigą prie interneto. 

18. Progimnazijos bendruomenės nariai turi atsakingai naudotis patikimomis IT sistemomis. 

19. Progimnazija yra atsakinga už saugios prieigos prie technologijų užtikrinimą ir sklandų 

IT sistemų darbą progimnazijoje. 

20. Programinė įranga, įdiegta progimnazijos nuosavybėje (nešiojamieji kompiuteriai, 

planšetės ir t. t.), išlieka progimnazijos nuosavybe. Progimnazijos bendruomenės nariai privalo 

užtikrinti, kad nebūtų pažeisti autorių teisių, duomenų apsaugos ir licencijavimo įstatymai. 

21. Visi naudotojai yra atsakingi už bet kokios IT įrangos, kuri yra paskolinta iš 

progimnazijos, saugojimą ir užtikrins, kad jų apsauga būtų tinkama. 

22. Visą IT įrangą, paimtą iš progimnazijos patalpų, turi patvirtinti progimnazijos atsakingas 

asmuo, kuris užregistruos įrangos serijos numerius ir kitus duomenis. 

23. Tėvai (globėjai ir kiti atstovai pagal įstatymą) gali fotografuoti, filmuoti, daryti garso 

įrašą: tik savo vaiką arba viešą veiklą, kurioje jų vaikas yra dalyvis. 

24. Draudžiama filmuoti, fotografuoti, daryti garso įrašus ugdymo proceso metu, išskyrus 

atvejus, kai dalijamasi gerąja patirtimi ar instruktavimu ir tik gavus raštišką dalyvaujančio asmens 

sutikimą. 

25. Bendruomenės nariai turi vadovautis: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR), 

Administracinio nusižengimų kodekso, Baudžiamojo kodekso, Autorių teisių ir gretutinių teisių 

įstatymo bei kitų Lietuvos teisės aktų nuostatomis. 

 

V SKYRIUS 

SKAITMENINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR SOCIALINIŲ MEDIJŲ ETIKOS KODEKSO 

PAŽEIDIMAI IR JŲ TYRIMAS 
 

26. Galimus skaitmeninių technologijų ir socialinių medijų etikos pažeidimus nagrinėja 

Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta etikos komisija.  

27. Etikos komisija pažeidimus pradeda nagrinėti gavusi raštišką pranešimą.  

28. Pranešimą gali pateikti bet kuris Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos bendruomenės 

narys. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 



29. Laikytis šio kodekso reikalavimų – kiekvieno Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 

bendruomenės nario pareiga ir garbės reikalas.  

30. Už šio kodekso normų laikymąsi atsakingi visi Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 

bendruomenės nariai.  

31. Šis kodeksas tvirtinamas Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus įsakymu.  

32. Kodeksas skelbiamas Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos interneto svetainėje 

www.jnp.lt  

 

___________________________ 

http://www.jnp.lt/

