Elektroninio žurnalo „eJournal“ naudojimosi sąlygos ir tvarka
1. Bendrosios nuostatos
Šias elektroninio žurnalo „eJournal“ taisykles (toliau - taisyklės) nustato Švietimo informacinių
technologijų centras (toliau - ITC). Taisyklės reglamentuoja elektroninių žurnalų teikimo sąlygas
bei tvarką, šių žurnalo vartotojų tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę.

2. Elektroninio žurnalo „eJournal“ aprašymas
2.1.Elektroninis žurnalas „eJournal“ (toliau – Žurnalas) yra tinklinė organizacijų leidybos sistema,
leidžianti pasidalyti savo publikacijomis su kitais elektroniniais žurnalais. Taip pat galima dalytis
viešo pobūdžio informacija (mokyklos naujienos ir kt.), parengta medžiagą skirta mokymui,
mokymuisi arba projektams.
2.2. Žurnalus gali teikti bendrąjį lavinimą teikiančioms mokyklos (pradinės, pagrindinės ir
vidurinės mokyklos, gimnazijos, jaunimo ir specialiosios mokyklos). Bendrąjį lavinimą teikianti
mokykla (toliau – Mokykla) turi teisę žurnale skelbti savo informaciją, nepažeisdami šių taisyklių
sąlygų. ITC nekontroliuoja mokyklos žurnale paskelbtos informacijos turinio ir jos šaltinio ir už ją
neatsakome. Tačiau ITC pasilieka teisę mokyklos paskelbtą informaciją panaikinti iš mokyklos
žurnalo, jeigu ši informaciją prieštarauja šioms taisyklėms, Lietuvos Respublikos įstatymams ar
pažeidžia teisėtus trečiųjų šalių interesus.
2.3. Mokykla gali turėti vieną žurnalą neribotą laiką.
2.4. Mokykla norinti naudoti el. žurnalą „eJournal“ turi užpildyti:
2.4.1. elektroninės formos http://ejournal.emokykla.lt/index.php?output=ContactPage()
prašymą;
2.4.2. registruojamo žurnalo pavadinimą bei autoriaus duomenis (vardas pavardė, el. paštas,
įstaigos/mokyklos pavadinimas) persiųsti el. paštu: darius.simavicius@itc.smm.lt.
2.5. Gavę prašymą ir el. pranešimą, ITC „eJournal“ svetainės administratorius patvirtina
elektroninę formos registraciją ir informuoja nurodytu registracijos formoje el.pašto adresu
mokyklą apie mokyklos žurnalo sukūrimą: pateikia nuorodą į mokyklos žurnalą bei mokyklos
„eJournal“ žurnalo administratoriaus prisijungimo duomenis.
2.6. Jei mokyklos administratoriaus prisijungimo duomenys yra prarasti arba juos būtina pakeisti
saugumo sumetimais, mokyklos žurnalo administratorius turi kreiptis į ITC svetainės
administratorių dėl mokyklos žurnalo administratoriaus prisijungimo duomenų atnaujinimo.
2.7. Draudžiama „eJournal“ žurnalą perleisti komerciniu pagrindu tretiesiems asmenims.

3. Draudžiama informacija
3.1. „eJournal“ žurnale griežtai draudžiama skelbti informaciją, kurioje (1) kurstoma tautinė,
rasinė, religinė, socialinė bei lyčių neapykanta; (2) platinama, propaguojama ar reklamuojama

pornografija, seksualinės paslaugos, seksualiniai iškrypimai bei narkotinės ar psichotropinės
medžiagos, ar skleidžiama kita teisės aktams prieštaraujanti informacija; (3) šmeižiama,
įžeidžiamas žmogus, žemina jo garbė ir orumas; (4) pažeidžiamos bet kokios autorinės teisės,
prekiniai ženklai arba patentai, (5) atskleidžiamos komercinės paslaptys arba kita slapta
informacija; (7) pažeidžiama bet kurio asmens teisė į privatumą (8) keliama grėsmė pakenkti
asmenims ar turtui arba kitaip trukdoma bet kuriam asmeniui; (9) pažeistų bet kuriuos kitus
Lietuvos Respublikos įstatymus bei tarptautinius susitarimus. Taip pat draudžiama
informacija apima, bet neapsiriboja: (10) programomis su virusais ir/arba priemonėmis,
pažeidžiančiomis „eJournal“ žurnalo saugumą, (11) prašymais arba reklama, (12) nelegalios
veiklos pasiūlymais arba skatinimu, (13) privačia informacija apie bet kurį asmenį, tokia kaip
telefonų numeriai, adresai, asmens kodai arba bet kuria kita privačia informacija ir (14)
dvigubu publikavimu arba masiniu e-laiškų siuntinėjimu.
3.2. Visa „eJournal“ žurnale paskelbta draudžiama informacija bus šalinama, o duomenys apie
asmenis, paskelbusius tokią informaciją gali būti perduodami Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka teisėsaugos institucijoms.
3.3. Pastebėjusius draudžiamą informaciją „eJournal“ žurnaluose, prašome nedelsiant
informuoti apie tai ITC „eJournal“ administratorių.

4. Intelektinės nuosavybės teisių apsauga
4.1. Visos teisės į „eJournal“ svetainės programinę įrangą, joje esančią žurnalo aplinkos
tekstinę ir grafinę informaciją priklauso ITC, jeigu nenurodyta kitaip.
4.2. Autorinės teisės į „eJournal“ žurnale pateikiamą informaciją priklauso fiziniams bei
juridiniams asmenims, kurie yra nurodyti šalia tekstinės ir grafinės informacijos.
4.3. Remiantis Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 73 straipsniu,
autorių teisių, gretutinių teisių (t. y. atlikėjų, fonogramų gamintojų ir pan. teisių) ar sui generis
teisių (duomenų bazių gamintojų teisių) pažeidimu laikomi šie veiksmai:
4.3.1. kūrinio (tame tarpe ir kompiuterių programų), gretutinių teisių ar sui generis
teisių objekto naudojimas (įskaitant kūrinio, gretutinių teisių objekto atgaminimą, taip
pat jo padarymą viešai prieinamu tokiu būdu, kad visuomenės nariai galėtų jį pasiekti
individualiai pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku kompiuterių tinklais (internete) ir
platinimas be šių teisių subjekto licencijos (nesudarius sutarties arba pažeidžiant jos
sąlygas);
4.3.2. įstatymuose ar autorinėse sutartyse nustatyto atlyginimo nesumokėjimas;
4.3.3. kūrinio autoriaus ir (arba) atlikėjo asmeninių neturtinių teisių pažeidimas:
(1)·autorius turi teisę reikalauti pripažinti kūrinio autorystę, aiškiai nurodant autoriaus
vardą, bet kokiu būdu naudojant kūrinį, taip pat turi teisę į kūrinio neliečiamybę, t. y.
turi teisę prieštarauti dėl kūrinio ar jo pavadinimo bet kokio iškraipymo ar kitokio
pakeitimo; (2)·atlikėjas turi teisę reikalauti, kad naudojant atlikimą ar jo įrašą jis būtų
įvardytas kaip atlikėjas, ir prieštarauti dėl atlikimo ar jo įrašo bet kokio iškraipymo ar

kitokio pakeitimo, taip pat dėl atlikėjo garbei ar reputacijai galinčio padaryti žalos bet
kokio kito kėsinimosi į atlikimą ar jo įrašą.
4.3.4 nuorodų į neteisėtai viešai paskelbtus autorių teisių, gretutinių teisių ir sui generis
teisių
objektus teikimas interneto svetainėse, kai nuorodas teikiantis asmuo tai daro
žinodamas ar
turėdamas žinoti, kad autorių teisių, gretutinių teisių ir sui generis teisių objektai yra
neteisėtai, t. y. neturint teisių subjekto licencijos arba pažeidžiant jos sąlygas, viešai
paskelbti;
4.3.5 kitų šio Įstatymo nuostatų ir kitų įstatymų nustatytų autorių teisių, gretutinių
teisių ar sui generis teisių pažeidimas. Tame tarpe bet kokių veiksmingų techninių
apsaugos priemonių, taikomų kūriniams ar gretutinių teisių objektams, šalinimas ar
vengimas, kai asmuo tai daro žinodamas ar turėdamas žinoti, kad jis siekia pašalinti
autorių teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių subjektų taikomas technines
apsaugos priemones ar jų išvengti; paslaugų, susijusių su techninių apsaugos priemonių
šalinimu ar vengimu, teikimas ir kiti autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimai.
4.4. ITC, nustačiusi autorių teisių ar gretutinių teisių pažeidimą mokyklos „eJournal“ žurnale, gali
imtis:
4.4.1. Nusiųsti švietimo įstaigos „eJournal“ žurnalo administratoriui raštišką įspėjimą apie
mokyklos žurnalo uždarymą dėl galimos atsakomybės už pažeidimą.
4.4.2. Jeigu per 5 dienas po to, kai nusiunčiamas raštiškas įspėjimas mokyklos „eJournal“
žurnalo administratoriui, jis nesiima jokių priemonių užkirsti kelią autorių teisių ar gretutinių
teisių pažeidimui, mokyklos „eJournal“ žurnalas uždaromas.
4.4.3. Be išvardytų anksčiau numatytų priemonių autorių teisių ir gretutinių teisių
pažeidėjams gali būti taikomi ir kiti Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių
įstatyme numatyti pažeistų teisių gynimo būdai, tame tarpe ir turtinės (nuostolių arba
kompensacijos) bei neturtinės žalos atlyginimas, be to, administracinė (Lietuvos Respublikos
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 214 10str.) arba baudžiamoji atsakomybė
(Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 192 str.).

5. Asmens duomenų apsauga
5.1. „eJournal“ žurnaluose mokyklos pateikti asmens duomenys bei vartotojų asmens
duomenys turi buti tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų,
reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto
sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.

6. Atsakomybė
6.1. Mokyklos „eJournal“ žurnalo administratorius yra atsakingas už: (1) pateiktos
informacijos turinį; (2) vartotojų asmens duomenų apsaugą.

7. Žurnalo uždarymas
7.1. Jeigu metus laiko mokyklos žurnalas yra neatnaujinamas, ITC turi teisę įspėti apie žurnalo
uždarymą ir nepakitus situacijai žurnalą uždaryti.

8. Pranešimai
8.1. Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su „eJournal“ žurnalu, informuokite apie tai
ITC žurnalo administratorių.

9. Taisyklių keitimas
9.1. ITC turi teisę iš dalies arba pilnai keisti šias taisykles pranešdami apie tai „eJournal“
žurnale.

10. Taisyklių galiojimas
10.1. Šios taisyklės galioja nuo mokyklos registracijos ITC „eJournal“ svetainėje momento ir
galioja visą laikotarpį, kol Jūs naudojatės mokyklos „eJournal“ žurnalu.

11. Informacija apie ITC:
Švietimo informacinių technologijų centras
Adresas: Suvalkų 1, LT-03106 Vilnius,
Tel.: (8-5) 2356 144
El. paštas: darius.simavicius@itc.smm.lt

