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Švietimo portalo interneto dienoraščių modulio tvarkos aprašas 

 
I. Bendrosios nuostatos 

 

1. Šis Švietimo portalo interneto dienoraščių modulio tvarkos aprašas (toliau - Tvarka) 

reglamentuoja interneto dienoraščių skelbimo Švietimo portalo (toliau - Portalas) interneto 

dienoraščių modulyje (toliau vadinama - Moduliu) tvarką, administratorių teises, pareigas bei 

atsakomybę. 

2. Šios tvarkos teisinis pagrindas – Portalo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1646. 

3. Modulio pagrindinis tikslas skelbti interneto dienoraščius, kurių tematika siejasi su švietimo 

bendruomenės kultūra, ugdymu ir mokymusi, pasiekimais, švietimo pagalba, švietimo valdymu. 

4. Tvarkoje naudojamos sąvokos: 

4.1. Interneto dienoraščių autorius – pedagogas, mokinys bei kitas asmuo ar jų grupė, 

skelbiantys dienoraštį švietimo tematika internete. 

4.2. Interneto dienoraščių administratorius – Portalo valdytojo paskirtas darbuotojas (pagal 

pareiginę instrukciją), atsakingas už interneto dienoraščių paiešką ir jų atvaizdavimą Portale, 

leidimus skelbti nuorodas Modulyje, nuorodų įterpimą į interneto dienoraščių autorių sąrašą.  

 

 

II. Modulio naudotojų teisės, pareigos ir atsakomybė 

 

5. Modulio naudotojai gali būti autorizuoti ir neautorizuoti Portalo naudotojai. 

6. Autorizuoto ir neautorizuoto naudotojo teisės: 

6.1. skaityti interneto dienoraščių straipsnius; 

6.2. pranešti apie interneto dienoraščiuose esančią Modulio III dalyje pateiktus požymius 

atitinkančią informaciją; 

6.3. siūlyti interneto dienoraščius. 

7. Interneto dienoraščio autoriaus teisės: 

7.1. skaityti interneto dienoraščių straipsnius; 

7.2. pasiūlyti, leisti/neleisti skelbti nuorodas į savo interneto dienoraščio straipsnius; 

7.3. pranešti apie interneto dienoraščiuose esančią Modulio III dalyje pateiktus požymius 

atitinkančią informaciją; 

7.4. siūlyti interneto dienoraščius. 

8. Interneto dienoraščių administratoriaus teisės: 

8.1. konsultuoti interneto dienoraščių skelbimo Portale klausimais; 

8.2. redaguoti, naikinti nuorodas į interneto dienoraščių straipsnius; 

8.3. ieškoti interneto dienoraščių, kurie būtų susiję su švietimo bendruomenės kultūra, ugdymu ir 

mokymusi, pasiekimais, švietimo pagalba, švietimo valdymu; 

8.4. teikti siūlymus bei inicijuoti šios Tvarkos pakeitimus; 

8.5. įspėti interneto dienoraščių autorius apie Modulio Tvarkos pasikeitimus.  

9. Interneto dienoraščio autoriaus pareigos ir atsakomybė: 

9.1. atsakyti už interneto dienoraščio skelbiamų straipsnių turinį ir kokybę. 

10. Interneto dienoraščių administratoriaus pareigos ir atsakomybė: 

10.1. priimti sprendimus dėl interneto dienoraščio skelbimo tinkamumo Modulyje; 



10.2. gauti raštiškus sutikimus iš Interneto dienoraščių autorių skelbti Modulyje interneto 

dienoraščio straipsnius; 

10.3. pastebėjus Modulio III dalyje pateiktus požymius atitinkančią informaciją, nedelsiant 

panaikinti nuorodą į paskelbtą informaciją ir, jei reikia, apie tai pranešti Portalo valdytojui bei 

interneto dienoraščio autoriui. 

 

III. Reikalavimai skelbiamai informacijai 

 

11. Modulyje neturi būti informacijos, kurioje: 

11.1. kurstoma tautinė, rasinė, religinė, socialinė bei lyčių neapykanta; 

11.2. platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija, seksualinės paslaugos, seksualiniai 

iškrypimai bei narkotinės ar psichotropinės medžiagos, ar skleidžiama kita teisės aktams 

prieštaraujanti informacija; 

11.3. šmeižiamas, įžeidžiamas žmogus, žeminama jo garbė ir orumas; 

11.4. pažeidžiamos bet kokios autorinės teisės, prekiniai ženklai arba patentai; 

11.5. atskleidžiamos komercinės paslaptys arba kita slapta informacija; 

11.6. pažeidžiama bet kurio asmens teisė į privatumą; 

11.7. būtų pateikiama nuoroda į programą su kompiuterių virusais; 

11.8. pateikiami nelegalios veiklos pasiūlymai arba skatinimai; 

11.9. būtų daugkartinis publikavimas arba masinis el. laiškų siuntimas; 

11.10. būtų skelbiama tik komercinio pobūdžio reklama; 

11.11. būtų skelbiama politinio agitacinio pobūdžio informacija; 

11.12. būtų pažeidžiami Lietuvos Respublikos įstatymai bei tarptautiniai susitarimai. 

 

IV. Baigiamosios nuostatos 

 

12. Visais klausimais dėl Modulio veiklos galima kreiptis elektroniniu paštu 

administrator@portalas.emokykla.lt. 

13. Portalo valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai keisti šią Tvarką apie tai paskelbiant Portale ir 

informuojant interneto dienoraščių autorius. 
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