LOKALAUS KOMPIUTERIŲ TINKLO ADMINISTRATORIAUS NUOSTATAI
(Rektoriaus patvirtinta 2002 04 26)

Lokalus kompiuterių tinklas Vilniaus universitete jungia fakulteto/ padalinio kompiuterius
bei tinklo serverius ir per universiteto tarptinklinių ryšių mazgą turi išėjimą į Internetą bei jungiasi
su kitais Lietuvos kompiuterių tinklais.

Universiteto kompiuterių tinklo naudotojas (vartotojas) - darbuotojas ar studentas, dirbantis
universiteto kompiuterių tinkle.

Lokalaus tinklo administratorius - asmuo, atsakingas už darbo organizavimą lokaliame
tinkle, skiriamas Vilniaus universiteto Senato nustatyta tvarka.

1. Lokalaus tinklo administratorius:
- planuoja ir organizuoja lokalaus kompiuterių tinklo darbą;
- skirsto lokaliam kompiuterių tinklui skirtus resursus (IP adresus ir pan.) vartotojams;
- bendradarbiauja su VU Skaičiavimo centru tinklo valdymo ir saugumo klausimais;
- konsultuoja lokalaus kompiuterių tinklo vartotojus.
2. Lokalaus tinklo administratorius privalo:
2.1. Supažindinti vartotojus su Vilniaus universiteto kompiuterių tinklo naudojimo
taisyklėmis ir prižiūrėti, kaip laikomasi šių taisyklių.
2.2. Užtikrinti, kad jo prižiūrimo kompiuterių tinklo serveriuose būtų vedami įvykių
žurnalai, saugomi ne mažiau kaip 7 mėnesius.
2.3. Nedelsdamas vykdyti visus universiteto skaičiavimo centro ar kitų struktūrų, susijusių
su Internet tinklo valdymu bei saugumu, reikalavimus.
2.4. Parengti savo darbo metines ataskaitas padalinio vadovui ir Skaičiavimo centrui pagal
Vilniaus universiteto Skaičiavimo centro pateiktą formą.
2.5. Pranešti Vilniaus universiteto Skaičiavimo centrui apie kontaktinės informacijos (tel.
nr. ir pan.) bei savo darbo/ mokymosi santykių su Vilniaus universitetu pasikeitimus.
3. Lokalaus tinklo administratorius turi teisę:
3.1. Įvykus kompiuteriniam incidentui, peržiūrėti ir įvertinti lokaliame tinkle esančių
kompiuterių būseną.
3.2. Riboti vartotojo resursus kompiuterių tinkle.
3.3. Laikinai nutraukti lokaliame tinkle esančio kompiuterio darbą, pranešdamas apie tai
padalinio vadovui.
3.4. Kreiptis į Skaičiavimo centrą dėl papildomų tinklo resursų.

3.5. Kreiptis į Skaičiavimo centrą dėl lokalaus tinklo kompiuterių registravimo DNS.
3.6. Konsultuotis Skaičiavimo centre tinklo valdymo ir saugumo klausimais.
4. Vilniaus universiteto Skaičiavimo centras turi teisę reikalauti pakeisti lokalaus tinklo
administratorių, jei administratorius pažeidžia šiuos Nuostatus ar negali eiti savo pareigų (ilgalaikė
komandiruotė, nutrūkę darbo/ mokymosi santykiai su Vilniaus universitetu ir pan.).

