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INTERNETO IR VIETINIO KOMPIUTERIŲ TINKLO NAUDOJIMO BENDRABUTYJE
TAISYKLĖS
Kiekvienas Kauno technologijos universiteto (toliau – KTU) bendrabutyje gyvenantis
asmuo (toliau – naudotojas) turintis asmeninį kompiuterį su tinklo sąsaja gali būti prijungtas prie
bendrabučio kompiuterio tinklo ir interneto. Naudotojas, prisijungęs prie bendrabučio kompiuterių
tinklo ir interneto, sutinka su šiomis Interneto ir vietinio kompiuterių tinklo naudojimo bendrabutyje
taisyklėmis (toliau – taisyklės) ir įsipareigoja jų laikytis.
1.

Prisijungimas prie bendrabučio vietinio kompiuterinio tinklo ir interneto (toliau –

tinklo):
1.1. naudotojas, norėdamas prisijungti prie tinklo, privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis
bei užpildyti elektroninę prisijungimo formą;
1.2. visos medžiagos, bendrabučio tinklo administratoriaus panaudotos naudotojo
prijungimui prie tinklo, tampa bendrabučio tinklo nuosavybe;
1.3. bendrabučio tinklo administratorius naudotoją prijungia prie tinklo per 10 darbo dienų
nuo elektroninės formos užpildymo datos.
2.

Prisijungęs prie tinklo naudotojas įgyja šias teises:

2.1. naudotis tinklo ištekliais mokymuisi, mokslinei tiriamajai veiklai, nekomercinių
projektų įgyvendinimui;
2.2. naudotis visomis kompiuterių tinklo teikiamomis paslaugomis, jei nėra pažeidžiamos
šios taisyklės, Naudojimosi KTU kompiuterių tinklu taisyklės vartotojams, Lietuvos mokslo ir studijų
institucijų kompiuterių tinklo LITNET naudojimo taisyklės ar Lietuvos Respublikos teisės aktai.
2.3. gauti bendrabučio tinklo administratoriaus konsultacijas su tinklo veikimu susijusiais
klausimais;
2.4. informuoti bendrabučio tinklo administratorių apie pastebėtus tinklo darbo sutrikimus,
saugumo pažeidimus, bandymus pakenkti normaliam tinklo funkcionavimui.
3.

Prisijungęs prie tinklo, naudotojas įsipareigoja:

3.1. laikytis Naudojimosi KTU kompiuterių tinklu taisyklių vartotojams;
3.2. naudoti tik tinklo administratoriaus paskirtus prisijungimo prie tinklo parametrus,
kuriuos draudžiama savavališkai keisti;
3.3. be tinklo administratoriaus leidimo nejungti prie tinklo jokios papildomos tinklo
įrangos;

3.4. gerbti kitus tinkle dirbančius naudotojus, jų teises, netrukdyti jiems naudotis tinklo
teikiamomis galimybėmis;
3.5. užtikrinti savo kompiuterio saugumą;
3.6. neleisti naudotis tinklo ištekliais pašaliniams asmenims, o įvykus incidentui už jį
visiškai atsako naudotojas;
3.7. neprijungti prie tinklo kitų bendrabučio gyventojų.
4.

Naudotojus, pažeidusius šias taisykles ar Lietuvos Respublikos įstatymus, tinklo

administratorius turi teisę laikinai arba visam laikui atjungti nuo tinklo. Asmuo, padaręs šiurkščių
pažeidimų, gali būti siūlomas pašalinti iš bendrabučio ar universiteto, kuriame studijuoja. Nustatyta
moralinė ir materialinė žala iš naudotojo išieškoma Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka.
5.

Laikinai atjungtiems naudotojams tinklo prieiga yra atnaujinama tik išsprendus

incidentą ir apie tai pranešus bendrabučio tinklo administratoriui.
6.

Naudotojai, kurių akademinė institucija priklauso Eduroam tinklui, gali naudotis

Eduroam bevielio tinklo paslaugomis bendrabučiuose, kuriuose jos teikiamos.
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