
PATVIRTINTA  

Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos direktoriaus   

2021  m. sausio 18 d.  

įsakymu Nr. V1-6 

 

 

KLAIPĖDOS „MEDEINĖS“ MOKYKLOS INFORMACIJOS SKLAIDOS 

ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE IR INTERNETO SVETAINĖS ADMINISTRAVIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos informacijos sklaidos elektroninėje erdvėje ir interneto 

svetainės administravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja informacijos, susijusios 

su Klaipėdos „Medeinės“ mokykloje (toliau– Mokykla) vykstančių procesų valdymu, 

administravimu ir kontrole, viešinimą. 

2. Šis Aprašas apima informacijos, apie Mokykloje vykstančias veiklas, renginius bei 

pasiekimus, skirtos Mokyklos bendruomenei ir išorinėms tikslinėms grupėms, viešinimą 

elektroninėje erdvėje.  

3. Šio Aprašo tikslas – užtikrinti interneto svetainės atitikimą bendrųjų reikalavimų valstybės 

ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo nuostatoms;  svetainės 

veiksmingumą, joje pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą ir reguliarų informacijos 

atnaujinimą.  

4. Informacija Mokyklos interneto svetainėje (toliau – Svetainė) skelbiama vadovaujantis 

Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1261, 

reikalavimais ir šio Aprašo nuostatomis. 

5. Svetainėje skelbiama informacija taip pat turi atitikti kituose galiojančiuose teisės 

aktuose įtvirtintas nuostatas, susijusias su informacijos skelbimu. 

 

II SKYRIUS 

INFORMACIJOS SAUGUMAS 

 

6. Prieiga prie Svetainės administravimo aplinkos yra apsaugota unikaliais vartotojo vardais 
ir slaptažodžiais, kurie suteikiami atsakingiems įstaigos darbuotojams. 

7. Sprendimus dėl prieigos teisių prie Svetainės administravimo aplinkos suteikimo bei 
panaikinimo priima įstaigos direktorius.  

8. Įstaigos atsakingi darbuotojai privalo užtikrinti, kad jiems suteiktais unikaliais vartotojo 
vardais ir slaptažodžiais nepasinaudotų kiti asmenys. 

9. Informaciją apie įstaigos veiklą tvarkantiems asmenims už įstatymų, kitų norminių teisės 
aktų ir aprašo reikalavimų dėl informacijos apie įstaigos veiklą tvarkymo ar teikimo (neteikimo) 
pažeidimus gali būti taikoma drausminė, administracinė ar baudžiamoji atsakomybė. 
 

III SKYRIUS 

INTERNETO SVETAINĖS ADMINISTRAVIMO PRINCIPAI 

 

10. Interneto svetainės ir socialinių tinklų administravimo principai: 

10.1. operatyvumo – informacija skelbiama per įmanomai trumpiausią laiką; 



10.2. reprezentatyvumo – informacija apie įstaigos veiklą rengiama laikantis bendrinės 

lietuvių kalbos bei raštvedybos reikalavimų, formuojant teigiamą įvaizdį bendruomenėje bei 

visuomenėje, kartu su patrauklia vizualine informacija; 

10.3. turinio aiškumo – informacija apie Mokyklos veiklą pateikiama aiškiai ir 

suprantamai; 

10.4. konfidencialumo – informacija skelbiama laikantis asmens duomenų apsaugos 

reikalavimų.  

 

IV SKYRIUS 

INTERNETO SVETAINĖS ADMINISTRAVIMAS IR INFORMACIJOS SKELBIMAS 

 

11. Visa Aprašo 1 ir 2 punkte minima informacija apie Mokyklą, skirta išorinėms tikslinėms 

grupėms, turi būti atitinkamai pagal pobūdį skelbiama viešos prieigos oficialioje Mokyklos interneto 

svetainėje, kurios domenas yra klaipedosmedeine.lt; socialiniuose tinkluose Facebook 

(https://www.facebook.com/klaipedosmedeine), YouTube (klaipedosmedeine).  

12. Visų po domenų klaipedosmedeine.lt esančių tinklų svetainės (įskaitant socialinius 

tinklus, tinklaraščius) privalo visiškai atitikti Mokyklos tinklapio dizainą ir Mokyklos veiklos gaires. 

Svetainių dizaino atitikimą kontroliuoja Mokyklos direktorius.  

13. Atsakomybės: 

13.1. Mokyklos Svetainės galutinę struktūrą bei turinį formuoja Mokyklos Administracija.   

13.2. Tinkamos informacijos paskelbimą interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose 

(įkeliant parengtą ar pateiktą informaciją į interneto svetainės turinio valdymo sistemą ir ją išsaugant) 

užtikrina atsakingu paskirtas, svetainę administruojantis asmuo.  

13.3. Už savarankiškai patalpintos interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose 

informacijos teisingumą, tikslumą, atitikimą teisės aktų bei duomenų apsaugos reikalavimams bei 

atitikimą bendrinės lietuvių kalbos ir raštvedybos reikalavimams, atsakingas svetainę 

administruojantis asmuo.  

13.4. Už Mokyklos bendruomenės narių/ Mokyklos darbuotojų pateiktos informacijos, kurią 

norima talpinti Mokyklos internetinėje svetainėje, įskaitant socialinius tinklus, parengimą laikantis 

bendrinės lietuvių kalbos ir raštvedybos reikalavimų atsakingas informaciją pateikiantis asmuo.  

13.5. Už Mokyklos bendruomenės narių/ Mokyklos darbuotojų pateiktos informacijos, kurią 

norima talpinti Mokyklos internetinėje svetainėje, įskaitant socialinius tinklus, teisingumą, tikslumą 

bei atitikimą teisės aktų bei duomenų apsaugos reikalavimams, šio Aprašo nustatytais terminais ir 

tvarka atsakingas informaciją pateikęs asmuo.  

13.6. Už surinktą ir pateiktą pilną informaciją apie renginį atsakingas vienas iš renginio 

organizatorių. 

13.7 Už teisingą ir laiku pateiktą informaciją atsakingas ją valdantis ir teikiantis asmuo. 

14. Informacijos talpinimo terminai: 

14.1. Informacija keliama tik darbo dienomis, jei atskiru susitarimu nėra nutarta kitaip.  

14.2. Laikantis reikalavimų parengta, pagal rekomendacinę formą (priedas Nr.1) užpildyta 

informacija apie Mokyklos mėnesio veiklos plane numatytą renginį, pateikta atsakingam, svetainę 

administruojančiam asmeniui ne vėliau kaip iki tos darbo dienos 15 val., talpinama internetinėje 

svetainėje ir/arba socialiniuose tinkluose tą pačią  dieną arba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. 

14.3. Informacija, kurios pateikimo terminas nenurodytas, pateikiama ne vėliau kaip per 5 

darbo dienas nuo informacijos (duomenų) gavimo dienos.  

15. Nesant tėvų/globėjų sutikimui mokymosi sutartyje dėl mokinio filmavimo ir/ar 

fotografavimo bei jo atvaizdo naudojimo visuomenės informavimo priemonėse, gali būti pateiktas 

atskiras raštiškas tėvų/globėjų leidimas fotografuoti, filmuoti  ir viešinti nuotraukas dalyvaujant 

konkrečiame renginyje, kurio skaitmeninė kopija turi būti pateikiama kartu su renginio informacija 

viešinimui. 



16. Jei nuotraukoje yra bent vienas mokinys, kurio viešinti mokykla neturi leidimo 

(mokymosi sutartyje ar papildomo renginio leidimo) – tokia nuotrauka nebus viešinama, išskyrus 

atvejus, kuomet nuotraukoje nėra galimybės identifikuoti atskirus asmenis. 

17. Įkėlus informaciją į mokyklos svetainę – ji nebus taisoma: nebus pridedamos, trinamos 

ar kitaip keičiamos nuotraukos, nebus koreguojamas teksto turinys, informacija bus keičiama tik 

išimties tvarka.  

18. Visą informaciją apie renginį siunčia vienas iš renginio organizatorių. 

19. Skubi informacija gauta iš administracijos talpinama per vieną darbo dieną. 

20. Rekomenduojama vienos klasės renginiui atrinkti ir pateikti talpinimui iki 5 fotografijų, 

mokykliniam renginiui – iki 30 fotografijų.  

21. Visa parengta arba atnaujinama informacija teikiama skaitmeniniu būdu – tiesiogiai 

(elektroninėje laikmenoje) arba elektroniniu paštu perduodamais duomenų failais atsakingam 

asmeniui.  

 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Šis Aprašas gali būti pildomas, keičiamas ar naikinamas įstaigos direktoriaus įsakymu. 

23. Šio Aprašo reikalavimų įgyvendinimą organizuoja ir jų kontrolę vykdo įstaigos 

direktorius. 

 

 

_______________________ 
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