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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno technologijos universiteto prieigų prie universiteto informacinių technologijų išteklių 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kauno technologijos universiteto (toliau – 

Universitetas) informacinių technologijų (toliau – IT) išteklių saugumo užtikrinimo tvarką, nustatant 

saugaus slaptažodžio naudojimo reikalavimus. 

2. Šiuo Aprašu privalo vadovautis visi asmenys, kurių prieigai prie Universiteto IT išteklių 

užtikrinti yra naudojamas slaptažodis. 

3. Pagrindinės sąvokos: 

3.1. Prieiga – leidimas asmeniui, kurio tapatybė nustatyta, jungtis prie Universiteto 

informacinių technologijų išteklių. 

3.2. Šifravimas – informacijos pavertimas į formą, kuri apsaugo informaciją nuo 

nesankcionuoto skaitymo.  

4. Visi Universiteto IT išteklių naudotojai (toliau – naudotojai) yra atsakingi už saugų 

slaptažodžio naudojimą laikantis šiame Apraše nustatytų taisyklių. 

 

II SKYRIUS 

PRISIJUNGIMO VARDO SUTEIKIMAS 

 

5. Kiekvienam naudotojui suteikiamas unikalus naudotojo vardas, identifikuojantis šį 

naudotoją visoms Universiteto IT išteklių prieigoms. 

6. Naudotojo vardas yra sudaromas kuriant prieigas prie Universiteto IT išteklių pagal prieigų 

prie Kauno technologijos universiteto informacinių technologijų išteklių nuostatus. Naudotojo vardo 

priskyrimą atlieka Informacinių išteklių valdymo centras. 

7. Naudotojas savo naudotojo vardą sužino pirmosios registracijos metu vieningoje 

registracijos sistemoje https://registracija.ktu.lt. 

8. Priskirtas naudotojo vardas yra nekeičiamas ir negali būti suteiktas kitam asmeniui. 

 

III SKYRIUS 

SLAPTAŽODŽIO SUDARYMAS 

 

9. Naudotojo slaptažodis turi atitikti šiuos reikalavimus: 

9.1. slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip 8 simboliai; 

9.2. slaptažodyje turi būti panaudoti simboliai bent iš trijų aibių:  

9.2.1. mažosios raidės; 

9.2.2. didžiosios raidės; 

9.2.3. skaitmenys; 

9.2.4. specialūs simboliai (~!@#$%^&*()_+[]\;’,./{}|:”<>?). 

9.3. Slaptažodžiui sudaryti neturi būti naudojami su naudotoju ar jo artimaisiais susiję vardai, 

pavardės, vietovardžiai, gimimo datos, kita panaši informacija. 
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IV SKYRIUS 

SLAPTAŽODŽIO SAUGUMAS 

 

10. Naudotojas privalo keisti slaptažodį ne rečiau kaip kas 12 mėnesių. 

11. Slaptažodžio keitimas vykdomas vieningoje Universiteto registracijos sistemoje 

https://registracija.ktu.lt. 

12. Naudotojas privalo saugoti slaptažodį ir vykdyti šiuos reikalavimus: 

12.1. slaptažodžio negalima išsaugoti kompiuteryje nenaudojant šifravimo priemonių; 

12.2. slaptažodžio negalima palikti užrašyto matomoje arba lengvai pasiekiamoje vietoje; 

12.3. slaptažodžio negalima perduoti kitiems asmenims; 

12.4. negalima naudoti Universitete naudojamo slaptažodžio ne universitetinėms paslaugoms 

apsaugoti. 

13. Pamiršus slaptažodį reikia naudotis Universiteto slaptažodžio atstatymo paslauga 

Universiteto registracijos sistemoje https://registracija.ktu.lt, o nepavykus ja pasinaudoti – kreiptis į 

Universiteto IT pagalbą, tinklapyje https://registracija.ktu.lt nurodytais būdais. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Galima daryti išimtis šiame Apraše nustatytai tvarkai tik tinkamai įvertinus grėsmes, 

suderinus rizikų mažinimo priemones su Informacinių technologijų departamento atsakingais 

darbuotojais ir gavus raštišką Universiteto vykdomojo direktoriaus leidimą. 

15. Naudotojams, dėl savo kaltės pažeidusiems šiame Apraše nustatytas taisykles, gali būti 

taikomos drausminės arba akademinės nuobaudos Universitete numatyta tvarka. 

16. Šis Aprašas gali būti keičiamas ir (arba) papildomas vykdomojo direktoriaus potvarkiu. 

_______________________________________ 


