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I.   BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Naudojimosi Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešąja biblioteka taisyklės (toliau – 

taisyklės) nustato vartotojų (skaitytojų, lankytojų) aptarnavimo ir registravimo bibliotekoje 

tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę, bibliotekos teises ir pareigas. 

2. Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) kaupia ir 

saugo universalų lietuviškų ir uţsienio dokumentų fondą įvairiose informacijos laikmenose, 

pirmenybę teikdama humanitarinių ir socialinių mokslų dokumentams. Bibliotekos fondai yra 

nacionalinis turtas, saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka. 

3. Naudotis Biblioteka turi teisę visi fiziniai ir juridiniai asmenys Lietuvos Respublikos bibliotekų 

įstatymo, šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Biblioteka teikia paslaugas 

registruotiems ir neregistruotiems vartotojams, viešos interneto prieigos vartotojams, kitiems 

juridiniams asmenims – pagal dvišales sutartis, kuriose teisės aktų nustatyta tvarka numatomi 

šalių įsipareigojimai (pagrindinės paslaugos juridiniams asmenims – 7 priedas). 

4. Naudojimasis Biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas, nurodytas Bibliotekos mokamų 

paslaugų sąraše, parengtame vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu 

patvirtintu „Valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašu“ bei 

Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr.7-188 „Dėl 

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos skaitytojo bilieto ir teikiamų 

gyventojams paslaugų kainos nustatymo“. 

5. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėţtos Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos 

kultūros ministro įsakymu patvirtintose Pavyzdinėse naudojimosi biblioteka taisyklėse, Lietuvos 

standartuose, kurių privalomas taikymas bibliotekose nustatomas kultūros ministro įsakymu 

(Pagrindinės sąvokos – 1 priedas). 

6. Lankytojus Biblioteka aptarnauja: rugsėjo – geguţės mėnesiais darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 

18.00 val., šeštadieniais - nuo 9.00 val. iki 16.00 val., sekmadieniais, švenčių dienomis 

Biblioteka nedirba,  prieššventinę  dieną - dirba  viena valanda trumpiau. Birţelio – rugpjūčio 

mėnesiais lankytojus Biblioteka aptarnauja: darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 18.00 val. 

(šeštadieniais ir sekmadieniais Biblioteka nedirba). Kiekvieno mėnesio paskutinė darbo diena – 

švaros diena, lankytojai neaptarnaujami ( Viešosios bibliotekos miesto ir kaimo filialų darbo 

laikas). Aptarnavimo laikas keičiamas tik išimtiniais atvejais, pakeitimai iš anksto skelbiami 

Bibliotekoje ir Bibliotekos interneto svetainėje www.ukmergesvb.lt.  

 

 

II. VARTOTOJŲ (SKAITYTOJŲ) REGISTRAVIMAS 

 

7. Registruotas vartotojas (skaitytojas) – asmuo, uţsiregistravęs Bibliotekoje (registruojantis 

    būtinas tapatybę patvirtinantis dokumentas su nuotrauka ir asmens kodu).  

8. Vartotojų registravimui ir aptarnavimui Bibliotekoje naudojamas: 

8.1. Lietuvos integralios bibliotekų  informacinės sistemos (LIBIS) vieningas skaitytojo 

     paţymėjimas ( toliau - LIBIS skaitytojo paţymėjimas, naudojimo tvarka – 2 priede); 

8.2. lokalus Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos skaitytojo bilietas,  

    galiojantis 1 kalendorinius metus (toliau - lokalus skaitytojo bilietas). 

9. Vartotojai (skaitytojai) registruojami Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo (Vytauto g.  

    30/2), Vaikų literatūros (Vytauto g. 22) skyriuose, miesto ir kaimo filialuose. 

10. Asmuo, norėdamas tapti registruotu vartotoju, turi: 
 

10.1.susipaţinti su taisyklėmis; 

10.2.pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka; 

10.3.uţpildyti registracijos formą (3 priedas), nurodant privalomus ir neprivalomus (vartotojo 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=371763
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=371763
http://www.kvb.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=2467&Itemid=141
http://www.kvb.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=2467&Itemid=141
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=265649&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=371763
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=371763
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=371763
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=379858&p_query=&p_tr2=
http://www.ukmergesvb.lt/
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     sutikimu) asmens duomenis; 

10.4.pasirašyti registracijos formoje ir tuo patvirtinti, kad: 

10.4.1.susipaţino su taisyklėmis; 

10.4.2.sutinka, kad Biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis; 

10.4.3.pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis. 

10.5. pateikti dokumentą, įrodantį, kad asmuo dirba arba mokosi Ukmergės rajone (jei 

gyvenamoji vieta ne Ukmergės rajonas) norint gauti panaudai Bibliotekoje esančius 

leidinius į namus). 

10.6. įsigyti LIBIS skaitytojo paţymėjimą ar lokalų skaitytojo bilietą uţ mokestį, nurodytą 

Bibliotekos mokamų paslaugų sąraše. Asmenys, turintys teisę įsigyti skaitytojo 

paţymėjimą lengvatinėmis sąlygomis (pensininkai, moksleiviai, neįgalūs asmenys) privalo 

pateikti atitinkamą paţymėjimą.  

10.7. pateikus LIBIS skaitytojo paţymėjimą, įsigytą kitoje bibliotekoje papildomas mokestis 

neimamas, skaitytojas uţregistruojamas ir aptarnaujamas tuo pačiu paţymėjimu. 
 

11. Asmuo iki 16 metų amţiaus registruojamas atėjęs su tėvais, įtėviais ar globėjais, kurie uţpildo    

nustatytą  registracijos formą (3 priedas), arba atnešęs tėvų, įtėvių ar globėjų uţpildytą paraišką 

(4 priedas) ir pateikęs pareiškėjo asmens dokumento (paso asmens duomenų puslapio ar asmens 

tapatybės kortelės)  kopiją arba nepilnamečio gimimo liudijimo kopiją.  Šiuo atveju taikomi 10 

punkte nustatyti reikalavimai. 

12. Vaikų globos namų, specialiųjų mokyklų moksleiviai registruojami pateikę šių įstaigų išduotą 

paţymą. 

13. Vartotojo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą, saugojimą bibliotekoje reglamentuoja Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, kiti teisės aktai, Lietuvos integralios 

bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) nuostatų (patvirtintų Lietuvos nacionalinės M. 

Maţvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2009-08-17 įsakymu Nr. B-134) 19, 25.3-25.4, 37, 

41, 42 punktai (5 priedas). Asmenų registracijos duomenys neskelbiami. Jie naudojami 

skaitytojo paţymėjimo išdavimui, fondų komplektavimui, skaitytojų aptarnavimo bei 

informacinio aprūpinimo organizavimui, apskaitai ir, esant naudojimosi „Ukmergės rajono 

savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos taisyklių“ paţeidimui, fizinio asmens 

identifikavimui. 

14. Vartotojui praradus LIBIS skaitytojo paţymėjimą ar jį sugadinus, uţ nustatyto dydţio mokestį 

išduodamas naujas LIBIS skaitytojo paţymėjimas. 

15. Vartotojai, naujais kalendoriniais metais pirmą kartą atėję į Biblioteką, perregistruojami, 

patikslinant jų asmens duomenis, būtinus Bibliotekos veiklai. Vartotojai perregistruojami 

nemokamai. 

16. Lankytojas – asmuo, neturintis skaitytojo paţymėjimo, besinaudojantis Bibliotekos 

paslaugomis, kurioms nebūtinas registravimasis. Lankytojams priskirtini ir vartotojus lydintys 

asmenys, ekskursantai, registruotieji viešos interneto prieigos vartotojai. 
 

 

 

 

III. VARTOTOJŲ (SKAITYTOJŲ, LANKYTOJŲ) APTARNAVIMO TVARKA 
 

17. Vartotojai ir lankytojai aptarnaujami Skaitytojų aptarnavimo, Vaikų literatūros ir Informacijos – 

bibliografijos skyriuose (Kraštotyros, Periodikos ir Interneto skaityklose), miesto ir kaimo 

filialuose (9 priedas). 

18. Dokumentai į namus išduodami panaudai registruotiems vartotojams, kurie gyvena, dirba arba 

mokosi Ukmergės rajone (jei gyvenamoji vieta ne Ukmergės rajonas). 
19. Vartotojas (Skaitytojas), nuolat besilankantis Bibliotekoje ir visuomet laiku grąţinantis 

dokumentus, į namus gali gauti panaudai daugiau kaip 5 dokumentus (iki 10 dokumentų) ne 

ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui. Per pirmąjį apsilankymą vartotojas gali gauti panaudai ne 

daugiau kaip 3 dokumentus. 

20. Skaitytojas uţ kiekvieną paimtą dokumentą pasirašo kompiuteriniame išdavimo lapelyje ar savo 

formuliare.  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=314940
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=314940
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21. Naujai gautiems, didelę paklausą turintiems dokumentams panaudos į namus terminą nustato  

Biblioteka (iki 7 dienų).   

22. Išduodant dokumentus panaudai tiksliai nurodoma grąţinimo data. Apie besibaigiantį 

(pasibaigusį) panaudos laikotarpį Biblioteka informuoja tik tais atvejais, kai dokumentas 

išduotas kompiuteriu ir vartotojas yra nurodęs kontaktams savo el. pašto adresą. Kitomis ryšio 

priemonėmis vartotojams pranešama tik apie pasibaigusį panaudos terminą ir priklausomai nuo 

Bibliotekos finansinių galimybių.  

23. Vartotojas gali du kartus pratęsti paimtų panaudai į namus dokumentų naudojimosi terminą 

(išskyrus  atvejus, kai dokumentai yra labai paklausūs arba/ir kitų skaitytojų reikalaujami): 

internetu  http://81.7.102.55:8880/ ->“Mano sritis“), gavęs priminimą el. paštu apie artėjantį 

leidinio grąţinimo terminą, atėjęs ar paskambinęs į skyrių, kuris dokumentą  paskolino; 

24. Vartotojas (nuo 16 metų amţiaus), nustatytu laiku negrąţinęs panaudai gautų dokumentų, 

privalo sumokėti delspinigius: 
 

24.1.delspinigių dydis – 10 centų uţ vieną dokumentą per kalendorinę dieną; 

24.2.delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą bibliotekos darbo dieną, pasibaigus panaudos 

terminui; 

24.3.delspinigiai nebeskaičiuojami pasiekus vienos bazinės socialinės išmokos (BSI) sumą, jei ji  

neviršija panaudai išduotų ir laiku negrąţintų Bibliotekos dokumentų įsigijimo kainos arba rinkos 

kainos jų išdavimo laiku; jei ši suma viršijama – delspinigiai nustojami skaičiuoti pasiekus 

dokumentų įsigijimo kainą arba rinkos kainą jų išdavimo laiku. 

25. Dokumentus, išduotus panaudai į namus iš bet kurio Bibliotekos skyriaus galima grąţinti ir  

    bibliotekos nedarbo metu, naudojant Knygų grąţinimo įrenginį prie Bibliotekos pagrindinio 

    įėjimo (Vytauto 30/2). Jei dokumentai grąţinami vėliau nustatyto termino – priskaičiuoti  

    delspinigiai įrašomi į vartotojo elektroninį formuliarą. 

26.Vartotojas, grąţinęs dokumentus, bet nesumokėjęs delspinigių, negali skolintis kitų dokumentų į  

     namus. 

27.Vartotojui, neturinčiam 16 metų ir pavėlavusiam grąţinti dokumentus, skiriama bauda – laikinai 

     (priklausomai nuo to, kiek laiko dokumentas negrąţintas, bet ne ilgiau kaip 6 mėn.) į namus  

     neskolinami leidiniai. 

28. Senyvo amţiaus ir neįgaliesiems vartotojams, jų pageidavimu, dokumentai gali būti pristatomi į 

     namus. 

29.Skaityklų fonduose esantys dokumentai į namus neišduodami. Jais galima naudotis tik   

skaityk1ose. 

30. Visi registruoti Bibliotekos vartotojai gali naudotis Tarpbibliotekiniu abonementu (8 priedas). 

 

IV. VARTOTOJO (LANKYTOJO, SKAITYTOJO) TEISĖS, PAREIGOS IR 

ATSAKOMYBĖ 

31. Lankytojas turi teisę: 

31.1. ţodţiu, telefonu, raštu, el. paštu aptarnavimas@ukmergesvb.lt pateikti uţklausą ir gauti    

informaciją apie Biblioteką, dokumentų fondą ir teikiamas paslaugas; 

31.2. naudotis Bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis Bibliotekos informacijos paieškos  

priemonėmis; 

31.3. naudotis vieša interneto prieiga (9 priedas); 

31.4. lankyti Bibliotekoje eksponuojamas parodas ir kitus renginius; 

31.5 Bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl Bibliotekos 

veiklos „Bibliotekos vartotojų pasiūlymų ir pageidavimų knygose“, esančiose visuose 

Viešosios bibliotekos skyriuose, skaityklose ir filialuose, dalyvauti konsultacijose dėl 

esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, skaitytojų registravimo, aptarnavimo vietos, 

mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų; 

http://81.7.102.55:8880/
mailto:aptarnavimas@ukmergesvb.lt
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32. Registruotas vartotojas (skaitytojas) turi teisę: 

32.1. registruoti vartotojai, kurie gyvena, dirba arba mokosi Ukmergės rajone (jei gyvenamoji 

vieta ne Ukmergės rajonas) gali gauti panaudai dokumentus į namus. 

32.2. naudodamasis Bibliotekos elektroniniu katalogu internete gali uţsisakyti dokumentus iš 

Skaitytojų aptarnavimo ir Vaikų literatūros skyrių fondų. Uţsakymas galioja 3 darbo dienas 

nuo uţsakymo pateikimo dienos. 

32.3. pratęsti panaudos dokumentais terminą, jeigu jų nereikalauja kiti skaitytojai; 

32.4. ţodţiu, telefonu, raštu, el. paštu aptarnavimas@ukmergesvb.lt pateikti uţklausą ir gauti  

informaciją apie Biblioteką, dokumentų fondą ir teikiamas paslaugas; 

32.5. naudotis Bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis Bibliotekos informacijos paieškos 

priemonėmis; 

32.6. uţsisakyti dokumentus iš kitų šalies bibliotekų (TBA paslauga 8 priedas); 

32.7. naudotis Bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga,  

asmeniniu nešiojamuoju kompiuteriu (9 priedas); 

32.8. naudotis prieiga prie Bibliotekos prenumeruojamų ar joje sudaromų duomenų bazių ir 

elektroninių dokumentų, nuotoliniu būdu naudotis visatekstėmis elektroninėmis duomenų 

bazėmis, kurias licencijuoja Biblioteka (jei licencija tai leidţia); 

32.9. naudotis Bibliotekos fonde esančiais dokumentais; 

32.10. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti Bibliotekos dokumentus nepaţeidţiant Lietuvos  

Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatų ; 

32.11. gauti informaciją apie savo asmens duomenų naudojimą ir tvarkymą, reikalauti juos 

ištaisyti arba sunaikinti bei panaikinti duotą sutikimą dėl savo asmens duomenų 

tvarkymo; 

32.12. lankyti Bibliotekoje eksponuojamas parodas ir kitus renginius; 

32.13. naudotis kitomis Bibliotekos paslaugomis; 

32.14. bibliotekos administracijai pareikšti savo nuomonę, prašymą ar skundą dėl Bibliotekos 

veiklos („Bibliotekos vartotojų pasiūlymų ir pageidavimų knygose), dalyvauti 

konsultacijose dėl esminių aptarnavimo sąlygų (darbo laiko, skaitytojų registravimo, 

aptarnavimo vietos, mokamų paslaugų ir kt.) pakeitimų. 
 

 
 

33. Vartotojas (lankytojas, skaitytojas) privalo: 

33.1. laikytis taisyklių ir elgesio viešoje vietoje reikalavimų, netriukšmauti, netrukdyti dirbti 

kitiems skaitytojams, Bibliotekos darbuotojams, nerūkyti Bibliotekos patalpose; 

33.2. informuoti Biblioteką (tiesiogiai, telefonu (8 340) 56700, 51625 arba el. paštu 

aptarnavimas@ukmergesvb.lt apie prarastą LIBIS skaitytojo paţymėjimą arba lokalų 

skaitytojo bilietą, nes atsako uţ jo vardu paimtus ir negrąţintus ar sugadintus leidinius; 

33.3. pranešti darbuotojui (tiesiogiai, telefonu (8 340) 56700, 51625 arba el. paštu  

aptarnavimas@ukmergesvb.lt apie pasikeitusius asmens duomenis (pavardę, gyvenamąją 

vietą ir pan.); 

33.4. skaityklose ar renginių metu išjungti mobiliojo ryšio telefoną, nesinaudoti MC ar CD 

grotuvais; 

33.5. tausoti ir saugoti Bibliotekos dokumentus (neplėšyti, nebraukyti ir nelankstyti knygų lapų 

ir pan.), kitą turtą, pastebėjus, kad dokumentai ir kitas turtas ţalojamas ar pasisavinimas - 

pranešti  bibliotekininkui; 

33.6. gavus dokumentą  atidţiai patikrinti, ar nėra defektų (išplėšytų, subraukytų leidinių lapų, ir 

t. t.), juos pastebėjus – pranešti bibliotekininkui; to nepadarius, atsakoma uţ sugadintus 

leidinius ar kitą bibliotekos turtą; 

33.7. neišnešti dokumentų iš Bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai išduotų 

dokumentų apskaitą. Atsineštus į Biblioteką nuosavus ar iš kitų bibliotekų panaudai gautus 

dokumentus, parodyti darbuotojui. 

 

 

 

mailto:aptarnavimas@ukmergesvb.lt
mailto:aptarnavimas@ukmergesvb.lt
mailto:aptarnavimas@ukmergesvb.lt
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33.8. nustatytu laiku grąţinti į namus paskolintus leidinius arba pratęsti naudojimosi jais terminą 

33.9. neardyti kortelinių katalogų ir kartotekų, neišimti iš jų kortelių, nekeisti Bibliotekos fondų 

tvarkos; 

33.10. apsiaustus, paltus, striukes ir didelius krepšius palikti rūbinėje.   

 

34. Vartotojui draudţiama: 

34.1. LIBIS skaitytojo paţymėjimą arba lokalų skaitytojo bilietą perduoti kitam asmeniui ar 

naudotis svetimu skaitytojo paţymėjimu (iš asmens, mėginančio naudotis svetimu  

skaitytojo paţymėjimu, jis paimamas ir grąţinamas savininkui); 

34.2. Bibliotekos kompiuteriuose įdiegti atsineštą arba atsisiųstą internetu programinę įrangą. 

34.3. naudojantis interneto prieigos paslaugomis skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei 

kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją el. paštu platinti elektronines šiukšles, 

piktybines programas, virusus, įsilauţti į kitas kompiuterines sistemas; 

34.4. skelbti informaciją Bibliotekos informaciniuose stenduose, nesuderinus su  bibliotekos 

darbuotojais. 

34.5. uţsiimti veikla, prieštaraujančia viešosios Bibliotekos paskirčiai, pavyzdţiui, organizuoti 

mitingus, platinti atsišaukimus, parduoti prekes ar paslaugas ir kt. 

 

35. Vartotojo (lankytojo, skaitytojo) atsakomybė: 

35.1. vartotojas, praradęs LIBIS skaitytojo paţymėjimą arba lokalų skaitytojo bilietą ir apie tai 

nepranešęs Bibliotekai, yra atsakingas uţ jo vardu paimtus ir negrąţintus, ar sugadintus 

dokumentus; 

35.2. vartotojas (nuo 16 metų amţiaus), nustatytu laiku negrąţinęs panaudai gautų dokumentų 

privalo sumokėti delspinigius šių taisyklių 22 punkte nustatyta tvarka. 

35.3. vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs Bibliotekos dokumentus, turi pakeisti juos 

tokiais pat arba Bibliotekos pripaţintais lygiaverčiais dokumentais. Jei pakeisti dokumentų 

neįmanoma, padarytą ţalą privalo atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka; 

35.4. vartotojas, nepranešęs Bibliotekai apie panaudai gauto dokumento praradimą ar 

sugadinimą ir neatsiskaitęs nustatyta tvarka iki panaudos termino pabaigos, turi atlyginti 

padarytą ţalą ir sumokėti priskaičiuotus delspinigius, kaip nustatyta taisyklių  22  punkte. 

Neatlyginus ţalos ar nesumokėjus priskaičiuotų delspinigių, jie išieškomi teisės aktų 

nustatyta tvarka; 

35.5. uţ nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus  ir ţalą, 

padarytą kitam Bibliotekos turtui, atsako tėvai, įtėviai arba globėjai teisės aktų nustatyta 

tvarka; 

35.6. Bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba paţeidusiems taisykles, Bibliotekos 

direktoriaus įsakymu terminuotą ar visą laiką gali būti apribota teisė naudotis biblioteka; 

35.7. uţ padarytą turtinę ţalą ar kitus neteisėtus veiksmus vartotojas (skaitytojas, lankytojas) 

atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

V. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS 

36. Bibliotekos teisės ir pareigos reglamentuotos „Pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių“ 

patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-442 

23-24 punktuose (6 priedas). 

 

 

_________________________________________________________________

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=379858&p_query=&p_tr2=
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                                             1 priedas 

PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

Bibliotekos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant bibliotekų veiklą ir naudojant 

Bibliotekoje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, bibliotekos įrenginius, patalpas ir 

specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai ar uţ teisės aktais nustatytą mokestį. 

 

Dokumentas – naudojama ir saugojama laikmena su joje įrašyta informacija: knyga, periodinis 

leidinys, rankraštis, natos, mikroformos, garsinis ir (arba) regimasis, kartografinis, vaizdinis, 

elektroninis, aklųjų (Brailio) raštu išspausdintas ar kitu būdu pateikiantis informaciją dokumentas. 

 

Dokumentų panauda – bibliotekai priklausančių dokumentų  neatlygintinas perdavimas vartotojui 

terminuotai naudotis bibliotekoje ar uţ jos ribų. 

 

LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema. 

 

Lankytojas – asmuo, apsilankęs  bibliotekoje  ir  pasinaudojęs bibliotekos paslaugomis, įskaitant  ir 

paslaugas, kurioms nebūtinas skaitytojo paţymėjimas. 

 

Leidinys – dokumentas, skirtas viešai platinti ir paprastai leidţiamas daugeliu kopijų. 

 

Registruotasis viešos interneto prieigos vartotojas – vartotojas, nustatyta  tvarka  uţsiregistravęs 

Bibliotekos viešos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis viešos interneto prieigos paslaugomis. 

 

Skaitytojo paţymėjimas – vartotojo identifikavimo dokumentas, išduodamas teisės aktų nustatyta 

tvarka ir suteikiantis teisę bibliotekoje ar uţ jos ribų gauti panaudai bibliotekos dokumentus ir naudotis    

kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms būtinas vartotojo tapatybės patvirtinimas (identifikavimas). 

 

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA) – dokumentų skolinimo, informacijos ir reprografijos paslaugos, 

kurias bendradarbiavimo pagrindu organizuoja bibliotekos. 

 

Vartotojas – asmuo, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo bei naudojimosi biblioteka taisyklių 

nustatyta tvarka įgijęs teisę naudotis bibliotekos paslaugomis. 

 

Vartotojų aptarnavimas – bibliotekų veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams suteikiamas bibliotekos   

paslaugas bibliotekoje ir (ar) uţ jos ribų, telefonu, elektroninėmis ar kitomis ryšio priemonėmis. 

 

Vieša interneto prieiga – interneto prieiga viešojoje bibliotekoje. Pagrindinis tokios prieigos principas yra    

nemokamas prieinamumas kiekvienam asmeniui, net ir neturinčiam skaitytojo paţymėjimo. 

 

 

______________________________________________________________ 
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                                                                                      2 priedas 

LIETUVOS INTEGRALIOS BIBLIOTEKŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (LIBIS) 

VIENINGO SKAITYTOJO PAŢYMĖJIMO NAUDOJIMO TAISYKLĖS 

              Patvirtinta 
              LIBIS valdybos pirmininko 2002-12-20 d. 

I. BENDROJI DALIS 

1. Vieningas skaitytojo paţymėjimas (toliau – Paţymėjimas) – dokumentas, identifikuojantis 

skaitytoją visose LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemio programinę įrangą naudojančiose 

bibliotekose (toliau tekste – LIBIS SAP). 

2. Paţymėjimo naudojimo taisyklės nustato naudojimosi Paţymėjimu tvarką, teises bei atsakomybę. 

3. Skaitytojas, turintis šį Paţymėjimą, gali skaityti visose LIBIS SAP (Priedas). 

4. Šios taisyklės bendros visoms bibliotekoms, naudojančioms LIBIS SAP. 

5. Senieji skaitytojų paţymėjimai lieka galioti tik toje bibliotekoje, kurioje buvo išduoti. Jų 

galiojimo laiką nustato konkreti biblioteka. 

II. VIENINGO SKAITYTOJO PAŢYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKA 

6. Paţymėjimas išduodamas asmeniui pirmą kartą registruojantis vienoje iš LIBIS SAP naudojančių 

bibliotekų. 

7. Paţymėjimas išduodamas sumokėjus nustatytą mokestį. Paţymėjimas atgal nepriimamas, 

sumokėti pinigai negrąţinami. 

8. Skaitytojai, įsigiję Paţymėjimą ir norintys skaityti kitose LIBIS SAP bibliotekose, privalo jose 

uţsiregistruoti. 

9. Registruojantis kitose LIBIS SAP bibliotekose mokestis neimamas, naujas Paţymėjimas 

neišduodamas: 
 

9.1. šių bibliotekų registratūros darbuotojui parodomas jau turimas Paţymėjimas, 

9.2. skaitytojas uţregistruojamas ir aptarnaujamas tuo pačiu Paţymėjimu. 
 

10. Naujas skaitytojas registruojamas ir išduodamas Paţymėjimas pagal bibliotekose galiojančias 

Skaitytojų registracijos ir aptarnavimo taisykles. 

11. Keičiant skaitytojo grupę papildomas mokestis neimamas, naujas Paţymėjimas neišduodamas. 

12. Naujas Paţymėjimas išduodamas skaitytojui jį praradus, sulauţius. 

13. Praradus skaitytojo Paţymėjimą mokamas nustatyto dydţio bilieto pakeitimo mokestis. Mokestis 

mokamas tai bibliotekai, kuri išduoda naują skaitytojo paţymėjimą, kitos bibliotekos duomenų 

bazėje tik pakeičia paţymėjimo numerį. 

III. TEISĖS 

14. Paţymėjimas suteikia teisę: 

14.1. Uţsiregistravus skaityti visose LIBIS SAP bibliotekose. 

14.2. Uţsisakyti dokumentus. 

14.3. Naudotis bibliotekų teikiamomis paslaugomis. 

IV. SKAITYTOJAI PRIVALO 

15. Uţsiregistruoti kiekvienoje pasirinktoje LIBIS SAP bibliotekoje. 

16. Registruojantis pateikti registratūros darbuotojui turimą Paţymėjimą, asmens tapatybės 

dokumentą, besimokantiems – studento ar moksleivio paţymėjimą. 
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17. Informuoti kiekvieną LIBIS SAP biblioteką, kurioje yra uţsiregistravęs apie: 
17.1. paţymėjimo praradimą, 

17.2. naujo Paţymėjimo įsigijimą; 

17.3. registracijos duomenų pasikeitimus. 
 

18. Vagystės atveju pateikti paţymą iš policijos. Tuo pagrindu naujas Paţymėjimas bus išduotas be 

pakeitimo mokesčio. 

19. Įeinant ir išeinant iš bibliotekos praėjimo kontrolės įrenginyje identifikuoti savo Paţymėjimą. 

V. DRAUDŢIAMA 

20. Vienu metu turėti kelis skaitytojo Paţymėjimus. 

21. Naudotis svetimu Paţymėjimu. 

22. Naudotis sulūţusiu Paţymėjimu. 

23. Skaitytojas, paţeidęs šias taisykles, atsako pagal konkrečioje LIBIS SAP bibliotekoje 

galiojančias skaitytojų aptarnavimo taisykles. 

 

LIBIS Skaitytojų aptarnavimo posistemio programinė įranga įdiegta: 
Lietuvos nacionalinėje Martyno Maţvydo bibliotekoje 

Lietuvos aklųjų bibliotekoje 

Lietuvos medicinos bibliotekoje 

Lietuvos technikos bibliotekoje 

Lietuvos technikos bibliotekos Panevėţio filiale 

Lietuvos technikos bibliotekos Šiaulių filiale 

Lietuvos technikos bibliotekos Klaipėdos filiale 

Lietuvos technikos bibliotekos Kauno filiale 

Lietuvos ţemės ūkio bibliotekoje 

Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje 

Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje 

Panevėţio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje 

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje 

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje 

Akmenės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje 

Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didţiulių viešojoje bibliotekoje 

Birštono viešojoje bibliotekoje 

Birţų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Ignalinos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Jonavos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyţiaus viešojoje bibliotekoje 

Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Kaišiadorių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Kalvarijos savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje 

Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Kazlų Rūdos savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje 

Kelmės Ţemaitės viešojoje bibliotekoje 

Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešojoje bibliotekoje 

Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešojoje bibliotekoje 

Kupiškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 
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Lazdijų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje 

Maţeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Molėtų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje 

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje 

Palangos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Panevėţio miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Panevėţio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje 

Plungės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Prienų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Raseinių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Rietavo savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje 

Skuodo savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Šakių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Šalčininkų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Šiaulių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje 

Širvintų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Švenčionių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Tauragės savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje 

Trakų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje 

Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje 

Varėnos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Vilkaviškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Vilniaus miesto savivaldybės centrinėje bibliotekoje 

Vilniaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

Visagino miesto viešojoje bibliotekoje 

Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje 

 

 

 

            _________________________________________________________ 
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                                                                      REGISTRACIJOS FORMA                    3 priedas 

 

 

 
                  PATVIRTINTA 

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito 

                                                         Viešosios bibliotekos direktorės 2007-12-28 

                                         įsakymu Nr.67-v 

Ukmergės rajono savivaldybės 

Vlado Šlaito viešoji biblioteka 
 
 

SKAITYTOJO  REGISTRACIJOS KORTELĖ 

 
    Bilieto Nr._______________________________ 

*Vardas ______________________________________ 

*Pavardė_____________________________________ 

*Asmens kodas________________________________ 

*Gimimo data_________________________________ 

Išsimokslinimas________________________________ 

Mokymosi pakopa:_____________________________ 

                     (moksleivis, studentas, bakalauras, magistrantas) 

Profesija______________________________________ 

*Duomenys apie gyvenamąją vietą. Nuolatinė, laikina (pabraukti). 

      ___________________________________________ 
  šalis,                        rajonas,                  miestas     
   _____________________________________________ 
  gatvė,                  namo Nr.,     buto Nr.,    pašto indeksas 

       
____________________________________________ 
      telefono Nr.,                      elektroninio pašto adresas 

 

 
Duomenys apie darbo vietą: 
 

__________________________________________ 
  Darbovietės pavadinimas 

 
__________________________________________ 
  Pareigos 

 

__________________________________________ 
  Adresas:     telefono Nr.,      elektroninio pašto adresas 

 

Duomenys apie mokymosi įstaigą: 
 

__________________________________________ 
   Mokymosi įstaigos pavadinimas 

 

__________________________________________ 
    Fakultetas                      Mokymosi statusas ( Klasė/kursas) 

 
Sutinku, kad mano pateikti duomenys būtų naudojami šiems tikslams:  

fondų komplektavimui, aptarnavimo bei informacinio aprūpinimo 

organizavimui, apskaitai, asmens tapatybės nustatymui (aptarnavimo  

taisyklių esminio paţeidimo atvejais), skaitytojų bendrojo bilieto  

funkcionavimui LIBIS bibliotekose: 
 

                                        __________________________________________ 

                                                 Parašas 
 

Mes įsipareigojame  saugoti Jūsų privatumą ir pateikiamus duomenis  

naudoti tik nurodytais tikslais. 

 

Su bibliotekos taisyklėmis susipaţinau: 

 

Data__________________Parašas_______________________ 
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4 priedas 

__________________________________________________________________________ 
(pareiškėjo (tėvo, įtėvio ar globėjo) vardas ir pavardė) 

 

__________________________________________________________________________ 
(gyvenamosios vietos adresas) 

 

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VLADO ŠLAITO VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI  

 
PARAIŠKA 

DĖL VAIKO (GLOBOTINIO) IKI 16 METŲ REGISTRAVIMO 

BIBLIOTEKOJE 

_____________________ 
(data) 

 

1. Prašau uţregistruoti bibliotekoje mano vaiką (globotinį) iki 16 metų, išduodant jam 

skaitytojo paţymėjimą pagal nurodytus duomenis: 

1.1.Skaitytojo paţymėjimo numeris                             (pildo bibliotekos darbuotojas) 

1.2. Duomenys apie registruojamą vaiką (globotinį) iki 16 metų 

Vardas* 

 
 

Pavardė* 

 
 

Gimimo data* 

 
 

Asmens kodas* 

 
 

Telefonas, el. paštas  

Mokymosi įstaiga  

Klasė  

* privalomi duomenys 

 

1.3. Duomenys apie pareiškėją (tėvą, įtėvį ar globėją): 

Vardas* 

 

 

Pavardė* 

 

 

Asmens kodas* 

 

 

Deklaruotos 

gyvenamosios vietos 

adresas (gatvė, namo / 

buto numeris, pašto kodas, 

miestas / rajonas, šalis)* 

 

Gimimo data (pildoma*, 

jei asmuo yra ne Lietuvos 

Respublikos pilietis) 

 

Faktinės gyvenamosios 

vietos adresas kontaktams 

bibliotekų veiklos 

klausimais (pildoma, jei 

nesutampa su nurodyta 

deklaruotaja vieta) 

 

Telefono numeris, el. 

pašto adresas kontaktams 

bibliotekų veiklos 

klausimais 
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Išsilavinimas  

Uţsiėmimas / darbovietė  

Kiti duomenys  

* privalomi duomenys 

 

          2. Tvirtinu, kad: 

          2.1. susipaţinau su Naudojimosi Ukmergės rajono savivaldybės V. Šlaito viešąja biblioteka 

taisyklėmis ir įsipareigoju prisiimti atsakomybę uţ šios paraiškos vaiko (globotinio) iki 16 metų 

amţiaus prarastus arba nepataisomai sugadintus bibliotekos dokumentus; 

          2.2. aukščiau pateikti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi. 

          3. Sutinku, kad šioje paraiškoje nurodyti asmens duomenys būtų naudojami bibliotekų 

veiklai (fondų komplektavimui, vartotojų aptarnavimo bei informacinio aprūpinimo 

organizavimui, apskaitai, asmens tapatybės nustatymui (naudojimosi biblioteka taisyklių esminio 

paţeidimo atvejais), bendro skaitytojo paţymėjimo naudojimui bibliotekose). 

 

          PRIDEDAMA._____________________________________________________ kopija, 

__lapas (-ų). 
(asmens dokumento (paso asmens duomenų puslapio, asmens tapatybės kortelės arba nepilnamečio gimimo liudijimo) 

 

          Pastaba. Būtina ţinoti: 

          1) biblioteka įsipareigoja saugoti asmens privatumą ir pateiktus duomenis naudoti tik 

nurodytais tikslais; 

          2) uţ nepilnamečių vartotojų prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus bei ţalą 

padarytą kitam bibliotekos turtui atsako tėvai (įtėviai, globėjai) naudojimosi biblioteka taisyklių ir 

kitų teisės aktų nustatyta tvarka; 

          3) pasikeitus vartotojo asmens duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ar kt.) ar praradus 

skaitytojo paţymėjimą, būtina nedelsiant informuoti biblioteką:  

Ukmergės rajono savivaldybės V. Šlaito viešoji biblioteka, Vaikų literatūros skyrius, Vytauto g. 22, 

Ukmergė, tel.: 51625, el. paštas: vaikai@ukmergesvb.lt  
  

 

 

 

  _________________      _____________________________________ 

    (pareiškėjo parašas)                (pareiškėjo vardas, pavardė) 

_________________________________________________________

mailto:vaikai@ukmergesvb.lt
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5 priedas 

LIETUVOS INTEGRALIOS BIBLIOTEKŲ INFORMACIJOS SISTEMOS NUOSTATŲ 

(patvirtintų Lietuvos nacionalinės M. Maţvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2009-08-17 

įsakymu Nr. B-134) 

PUNKTAI: 

„19. Bendroji skaitytojų registracijos duomenų bazė (BSRDB) – LIBIS tvarkytojo ir LIBIS duomenų 

tvarkytojų bibliotekose vartotojais uţregistruotų fizinių asmenų, turinčių bendrąjį skaitytojų 

paţymėjimą, bazė. Duomenų bazę formuoja LIBIS tvarkytojas: 

19.1. BSRDB sudaroma automatiniu būdu perkeliant vartotojų registravimo duomenis iš LIBIS 

tvarkytojo ir LIBIS duomenų tvarkytojų skaitytojų registracijos duomenų bazių. Duomenis 

sudaro visi fizinių asmenų registracijos duomenys ir bibliotekų, kuriose jie registruoti, 

pavadinimai.” „25.3. (…) Skaitytojų registracijos duomenų bazė, sudaroma registruojant 

duomenis, reikalingus skaitytojų paţymėjimų išdavimui arba elektroninių paslaugų suteikimui, 

neišduodant skaitytojo paţymėjimo. Šie duomenys būtini fondų komplektavimui, fizinių asmenų 

aptarnavimo bei informacinio aprūpinimo organizavimui, apskaitai ir, esant aptarnavimo 

taisyklių paţeidimui, fizinio asmens identifikavimui. Jei fizinis asmuo, naudojantis bibliotekos 

paslaugomis, paţeidė skaitytojų aptarnavimo taisykles (įsiskolinimas bibliotekai), registracijos 

duomenys papildomi poţymiu “skolininkas”. 

25.3.1. Privalomus fizinio asmens registracijos duomenis sudaro: 

25.3.1.1. Vardas; 

25.3.1.2. Pavardė; 

25.3.1.3. Asmens kodas; 

25.3.1.4. Gimimo data; 

25.3.1.5. Gyvenamosios vietos adresas. 

25.3.2. Neprivalomus fizinio asmens registracijos duomenis sudaro: 

25.3.2.1. Elektroninio pašto adresas; 

25.3.2.2. Telefonas; 

25.3.2.3. Lytis; 

25.3.2.4. Darbovietės pavadinimas; 

25.3.2.5. Išsilavinimas; 

25.3.2.6. Mokymosi vieta; 

25.3.2.7. Mokymosi statusas; 

25.3.2.8. Mokslo laipsnis, vardas; 

25.3.2.9. Nuotrauka; 

25.3.2.10. Pastabos. 

25.4. Fizinių asmenų registracija vykdoma, tiesiogiai bendraujant su asmeniu, arba gavus registracinę 

naujo vartotojo elektroninę paraišką iš VAIISIS: 

25.4.1. Fizinio asmens registracijos duomenys tvarkomi tiesiogiai informavus asmenį apie jo 

asmens duomenų tvarkymą ir duomenų tvarkymo tikslus bei gavus raštišką asmens 

sutikimą, pasirašant spausdintą sutikimo formą; 

25.4.2. . Iš VAIISIS gaunami duomenys, išvardinti punktuose 25.3.1 ir 25.3.2.3 tikslais, 

nurodytais punkte 25.3. 
 

25.5. Fizinis   asmuo   su   savo   teisėmis,   numatytomis   Lietuvos   Respublikos   asmens   duomenų 

teisinės apsaugos įstatyme, supaţindinamas registravimo ir persiregistravimo metu. 

25.6. Fizinis asmuo su LIBIS  tvarkomais jo  asmens duomenis gali susipaţinti ir juos pakeisti 

tiesiogiai bibliotekoje arba VAIISIS sistemoje.” 

37.   LIBIS   duomenų   saugą   reglamentuoja   LIBIS   duomenų   saugos   nuostatai,   kuriuos   rengia   ir 

tvirtina LIBIS valdytojas.“ 
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41. Asmens duomenų saugojimo terminas yra 6 metai nuo tos dienos, kai fizinis asmuo paskutinį 

kartą pasinaudojo kurio nors LIBIS duomenų tvarkytojų paslaugomis, arba iki to momento, kol 

(fizinio asmens pageidavimu) informacija apie fizinį asmenį pašalinama paskutinėje LIBIS duomenų 

tvarkytojo skaitytojų registracijos duomenų bazėje, kurioje jis buvo registruotas. 

42. LIBIS tvarkytojo ir LIBIS duomenų tvarkytojų darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis 

privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga 

galioja perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.” 

 

 

_____________________________________________________________ 
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6 priedas 

PAVYZDINĖS NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS 

         PATVIRTINTA 

         Lietuvos Respublikos kultūros ministro 

         2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-442 

IV. BIBLIOTEKŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

23. Bibliotekos turi šias teises: 

23.1. pagal šias taisykles nustatyta tvarka parengti ir patvirtinti naudojimosi taisykles; 

23.2. atsiţvelgiant į bibliotekos specifiką nustatyti lankytojams laisvai ir vartotojams su skaitytojo 

ar laikinojo skaitytojo paţymėjimu prieinamas paslaugas, taip pat tokias paslaugas, kurioms 

reikalinga vartotojo registracija; 
 

23.3. registruojant ar perregistruojant vartotoją, teisės aktų nustatyta tvarka rinkti ir tvarkyti 

bibliotekų veiklai būtinus vartotojo asmens duomenis, vartotojui sutikus, mokslo tyrimo 

tikslams rinkti papildomus vartotojo asmens duomenis; 

23.4. nustatyti vartotojams išduodamų bibliotekos dokumentų (įrangos) skaičių ir panaudos 

terminus, termino pratęsimo ir dokumentų rezervavimo tvarką; 

23.5. nustatyti trumpesnį panaudos terminą naujiems ir (ar) ypač paklausiems dokumentams 

(įrangai); 

23.6. teisės aktų nustatyta tvarka ir bibliotekos vadovo ar įstaigos savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančios institucijos įsakymu patvirtintais įkainiais teikti mokamas paslaugas, 

uţtikrinant, kad jos netaptų pelno siekiančia veikla; 

23.7. teisės aktų nustatyta tvarka imti mokestį uţ kitų Lietuvos Respublikos ir uţsienio šalių 

bibliotekų dokumentų atsiuntimą ir grąţinimą, neviršijant pašto paslaugų kainos ir išlaidų, 

patirtų dėl skolinančios bibliotekos nustatyto tarpbibliotekinio skolinimo paslaugos 

administravimo mokesčio (jei toks taikomas) dydţio; 

23.8. iš vartotojų, turinčių laikinąjį skaitytojo paţymėjimą, išduodant bibliotekos dokumentus 

(įrangą) panaudai ne bibliotekoje, imti uţstatą, jo dydį, grąţinimo tvarką ir terminus nustačius 

naudojimosi taisyklėse: 

23.9. negrąţinti uţstato vartotojui, jeigu jis nurodytu laiku negrąţino panaudai gautų dokumentų 

(įrangos) ir laiku nesiėmė naudojimosi taisyklėse numatytų veiksmų, kad pratęstų dokumento 

panaudos terminą; 
 

23.10. uţ bibliotekos dokumentų (įrangos) negrąţinimą iki nustatyto panaudos termino imti 

delspinigius naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka; 

23.11. nesumokėtus delspinigius, padarytą turtinę ţalą asmeniui praradus ar nepataisomai sugadinus 

bibliotekos dokumentus (įrangą) ar kitokį įsiskolinimą išieškoti iš lankytojo ar vartotojo teisės 

aktų nustatyta tvarka; 

23.12. informuoti kitas bibliotekas apie vartotojus, pametusius ar kitaip praradusius bendrą vartotojo 

paţymėjimą ir (ar) negrąţinusius panaudai išduotų dokumentų (įrangos); 

23.13. bibliotekos ar įstaigos, vykdančios bibliotekų veiklą, vadovo sprendimu laikinai ar visam 

laikui apriboti asmens teisę naudotis biblioteka, jei vartotojas nustatyta tvarka neatsiskaitė su 

biblioteka ar nesilaiko kitų naudojimosi taisyklėse nustatytų reikalavimų; 

23.14. dėl fondų pagrindinio valymo, dezinfekavimo ir kitų prevencinių bibliotekos fondo 

prieţiūros priemonių tiek, kiek būtina, bet ne daugiau nei vieną darbo dieną per mėnesį, 

neaptarnauti lankytojų ir vartotojų, prieš tai sprendimą suderinus su įstaigos savininko teises 

ir pareigas įgyvendinančia institucija ir informavus toje pačioje administracinėje teritorijoje 

veikiančias bibliotekas. 
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24. Bibliotekos aptarnaudamos lankytojus ir vartotojus privalo: 

24.1. vadovautis pagarbos ţmogaus teisėms, lygių galimybių, teisingumo, nediskriminavimo, 

profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis; 

24.2. nustatyti patogų bibliotekos darbo (lankytojų ir vartotojų aptarnavimo) laiką, jį keisti tik 

išimtinais atvejais (jei yra pakankamas pagrindas), tinkamai informavus lankytojus ir 

vartotojus apie pasikeitimus, jų prieţastis, trukmę; 

24.3. uţtikrinti, kad lankytojų ir vartotojų poreikiams tenkinti būtų panaudojamos visos Lietuvos 

bibliotekų fondo galimybės; 
 

24.4. išduodant bibliotekos dokumentus (įrangą) panaudai tiksliai nurodyti panaudos terminą 

(grąţinimo datą), esant galimybėms, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis priminti 

vartotojui apie besibaigiantį panaudos terminą; 

24.5. teisės aktų nustatyta tvarka uţtikrinti bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems, 

ligoniams, senyvo amţiaus ţmonėms ir kitoms vartotojų grupėms, kurioms dėl pagrįstų 

prieţasčių reikia specialių paslaugų ar aptarnavimo sąlygų; 

24.6. naudojimosi taisyklėse tiksliai nurodyti asmens duomenis, kuriuos vartotojas (duomenų 

subjektas) privalo pateikti, norėdamas tapti vartotoju, taip pat duomenų tvarkymo tikslą ir 

saugojimo trukmę; 

24.7. teisės aktų nustatyta tvarka uţtikrinti bibliotekų veiklai renkamų ir tvarkomų asmens 

duomenų saugumą bei vadovautis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms 

duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 

direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Ţin., 2008, Nr. 135-5298); 
 

24.8. teikti tarpbibliotekinio skolinimo paslaugas pagal reikalavimus, nustatytus kultūros ministro 

įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose; 

24.9. dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, nustatytus 

kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose; 

24.10. nustatyti atsiskaitymo uţ mokamas paslaugas, piniginių uţstatų, delspinigių ėmimo, ţalos 

atlyginimo uţ prarastus ar sugadintus bibliotekos dokumentus tvarką, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų 

diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Ţin., 2002, Nr. 82-3522; 2003, Nr. 102-

4606; 2005, Nr. 97-3654), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. 

įsakymu Nr. 340 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir 

apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Ţin.,2002, Nr. 105-4709; 2003, Nr. 3-80) bei kitais teisės 

aktais; 

24.11. viešai (ir elektroninėmis priemonėmis) paskelbti bibliotekos nuostatus ir naudojimosi 

taisykles, matomoje vietoje įrengti bibliotekos paslaugų rodyklę (-es) ar planą (-us); 

24.12. rengti konsultacijas su vartotojais dėl esminių aptarnavimo sąlygų pakeitimų, reguliariai 

vertinti bibliotekos vartotojų aptarnavimo kokybę ir ne rečiau nei kartą per dvejus metus 

vykdyti vartotojų (aptarnaujamos bendruomenės) poreikių ir nuomonės tyrimus, panaudoti jų 

rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti; 

24.13. nustatyti vartotojų pageidavimų bei skundų bibliotekos paslaugomis pateikimo ir 

nagrinėjimo procedūras; 

24.14. teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus 

bibliotekos dokumentų ar kito turto pasisavinimo, tyčinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=331500
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=176811
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=220203
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=220203
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=260408
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=192349
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=198340
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7  priedas  

PAGRINDINĖS PASLAUGOS JURIDINIAMS ASMENIMS 

 

Patalpų   nuoma.  Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos administracija (Vytauto g. 

30/2, tel. (8  340)  52278,  el. paštas direktore@ukmergesvb.lt.  Uţ patalpų nuomą juridiniai asmenys moka 

pavedimu. 

 

 

_____________________________________________________________

mailto:direktore@ukmergesvb.lt
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8 priedas 

 

NAUDOJIMOSI TARPBIBLIOTEKINIU ABONEMENTU (TBA) TVARKA 

 
 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tarpbibliotekinis abonementas (toliau TBA) yra tokia bibliotekų bendravimo forma, kai viena 

biblioteka skolina dokumentus arba pateikia jų kopijas kitai bibliotekai. 

2. TBA sistema funkcionuoja, neatsiţvelgiant į ţinybinį teritorinį bibliotekų priklausomumą, ir skirta 

tenkinti informacijos poreikius. 

3. Naudojimosi TBA tvarką nustato Lietuvos standartas LST 1304:1993.  

4. TBA sistemos darbą organizuoja ir koordinuoja respublikiniai, apskričių, miestų ir rajonų TBA 

centrai. 

 

II. NAUDOJIMOSI TBA TVARKA 

 

5.TBA gali naudotis visi registruoti Bibliotekos vartotojai. 

6. Uţsakymai priimami Bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje (Vytauto g. 30/2). 

7. Iš vartotojo priimamas uţsakymas ir per TBA gaunamas dokumentas ar jo kopija. 

8. TBA paslaugos mokamos. Vartotojas  moka uţ pašto išlaidas pagal galiojančius pašto siuntų ir 

paslaugų tarifus ir uţ kopijas pagal nurodytus įkainius. 

9. Bibliotekos dokumentus skolina vienam mėnesiui. Konkretų skolinimo terminą lemia dokumento 

paklausa ir turimas egzempliorių kiekis. 

10. Bibliotekos neskolina: 

10.1. retų ir vertingų leidinių; 

10.2. laikraščių ir ţurnalų komplektų; 

10.3. enciklopedijų, ţodynų, ţinynų; 

10.4. vienintelių dokumentų egzempliorių. 

 

III. VARTOTOJŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ 

 

11. Vartotojas turi teisę: 

11.1. gauti pageidaujamą dokumentą iš kitų bibliotekų; 

11.2. gautu dokumentu naudotis Bibliotekoje iki nurodyto grąţinimo termino  

11.3. gauti pageidaujamo dokumento kopijas, kurios, apmokėjus kopijavimo paslaugas, tampa 

vartotojo  nuosavybe. 

12. Vartotojo atsakomybė: 

12.1. uţ pamestą ar sugadintą leidinį atsiskaitoma pagal jį skolinusios bibliotekos reikalavimus; 

12.2. apmokėti persiuntimo išlaidas; 

12.3. vartotojas, nesilaikantis TBA taisyklių, Bibliotekos direktoriaus įsakymu praranda teisę 

naudotis TBA. 

 

_______________________________________________________________ 
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9 priedas 

 

NAUDOJIMOSI KOMPIUTERINĖMIS DARBO VIETOMIS TVARKA 

 

1. Viešos interneto prieigos (toliau – VIP) pagrindinis principas – nemokamas prieinamumas 

kiekvienam asmeniui (ir neturinčiam skaitytojo paţymėjimo).  

2. VIP įrengta Viešojoje  bibliotekoje (Vytauto g. 30/2), Vaikų literatūros skyriuje (Vytauto g. 

22) ir miesto bei kaimo filialuose.  

3. Lankytojui pirmą kartą registruojantis VIP ir viešosios interneto prieigos vartotojų 

registracijos ir statistikos sistemoje (VRSS), darbuotojas suteikia asmeninius prisijungimo 

duomenis: nuolatinį vartotojo prisijungimo vardą ir slaptaţodį. Šie duomenys galioja neribotą 

laiką visose Lietuvos viešųjų bibliotekų VIP.   

4. VIP lankytojas gali: 

4.1. gauti konsultaciją kaip naudotis kompiuteriu ir internetu; 

4.2. ieškoti informacijos internete; 

4.3. bendrauti el. paštu, pokalbių svetainėse, ribotą laiką ţaisti ţaidimus; 

4.4. naudotis kompiuteriuose įdiegta legalia programine įranga; 

4.5. naudotis asmeniniais nešiojamais kompiuteriais ir belaidţiu internetu bibliotekos 

viešosiose erdvėse; 

4.6. savarankiškai įsirašyti informaciją į asmenines išorines laikmenas (USB atmintinę, 

CD-R); 

4.7. gali atsispausdinti reikiamus dokumentus; 

4.8. keisti prisijungimo slaptaţodį; 

4.9. pagal poreikį pasinaudoti dezinfekuojančiomis priemonėmis; 

4.10. baigus darbą uţverti visus langus, bet kompiuterio neišjungti; 
4.11. pareikšti nuomonę, „Skaitytojų pareiškimų, skundų ir pasiūlymų knygoje“ 

(aptarnavimo vietose) ir Bibliotekos interneto svetainėje; 

4.12. asmenys  iki 16 metų kompiuteriu gali naudotis ne ilgiau kaip 2 valandas per dieną, 

darant 15 min. pertrauką po valandos (priedas 10). Esant dideliam lankytojų srautui 

vieno prisijungimo trukmė ribojama iki 1 val. Pratęsti kompiuterių naudojimosi darbo 

laiką galima suderinus su Bibliotekos darbuotoju. 

 
PASTABA. Kompiuteriai išjungiami likus 10 min. iki VIP uţdarymo. 

5. Lankytojui draudţiama: 

5.1. naudotis svetimu prisijungimo vardu; 

5.2. naudotis antivirusine programa nepatikrinta asmenine laikmena; 

5.3. Bibliotekos kompiuteriuose diegti, bandyti atsineštą arba atsisiųstą iš interneto 

programinę įrangą; 

5.4. dviese ar daugiau dirbti vienoje kompiuterinėje darbo vietoje, savavališkai keisti savo 

darbo vietą. 

5.5. naršyti pornografiniuose, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą 

propaguojančiuose tinklalapiuose, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, 

piktybines programas, virusus, įsilauţti į kitas kompiuterines sistemas; 

5.6. keisti naršyklių parametrus bei darbo aplinką; 

5.7. taisyti, lauţyti ir gadinti techninę įrangą, kitą bibliotekos turtą; 

5.8. asmeninius nešiojamus kompiuterius jungti į kompiuterinį bibliotekos tinklą; 

5.9. savavališkai išjungti kompiuterį; 

5.10. naudotis mobiliojo ryšio telefonu. 

6. Lankytojų  atsakomybė: 

6.1. laikytis taisyklių ir elgesio viešoje vietoje reikalavimų, netriukšmauti, netrukdyti dirbti 

kitiems lankytojams, bibliotekos darbuotojams, 

6.2. pastebėjus programinės arba techninės įrangos gedimus, nedelsiant informuoti 

bibliotekininką. 

6.3. uţ bibliotekai padarytą turtinę ţalą ar kitus neteisėtus veiksmus lankytojas  atsako 

teisės aktų nustatyta tvarka; uţ nepilnamečių  lankytojų  neteisėtus veiksmus, ţalą 



22 
 

padarytą Bibliotekos turtui atsako tėvai, įtėviai arba globėjai teisės aktų nustatyta 

tvarka; 

6.4. lankytojai  asmeniškai atsako uţ veiksmus (veikas) vykdytas viešojoje interneto 

erdvėje ir bibliotekos informacinėje sistemoje. 

7. Paţeidę šias taisykles, lankytojai  netenka teisės naudotis kompiuterinėmis darbo  vietomis. 

 
 
 

_____________________________________________________________
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                                                                             10 priedas 

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 18:2007 „VIEŠOJO NAUDOJIMO KOMPIUTERINIŲ 

TINKLŲ PRIEIGOS TAŠKAI: SVEIKATOS 

SAUGOS REIKALAVIMAI“ 

PRATIMAI AKIŲ NUOVARGIUI PAŠALINTI 

Siūlomi keli šių pratimų deriniai: 

1 derinys 

1. 10 – 15kartų nestipriai pamirksėti. 

2. Uţsimerkus, nepasukant galvos, skaičiuojant nuo 1 iki 4 ţiūrėti į kairę, skaičiuojant nuo 1 iki 4 

ţiūrėti į dešinę, skaičiuojant nuo 1 iki 6 ţiūrėti tiesiai, skaičiuojant nuo 1 iki 4 ţiūrėti į viršų, 

skaičiuojant nuo 1 iki 4 ţiūrėti į apačią, skaičiuojant nuo 1 iki 6 ţiūrėti tiesiai. Kartoti 4 – 5 

kartus. 

3. Skaičiuojant nuo 1 iki 4 ţiūrėti į savo rodomąjį pirštą, ištiestą 25 – 30 cm atstumu nuo akių, 

skaičiuojant nuo 1 iki 6 ţiūrėti į tolį. Kartoti 4 – 5 kartus. 

4. Sukant ţvilgsnį ratu sukti akis 4-5 kartus iš kairės pusės į dešinę ir 4 – 5 kartus – iš dešinės į 

kairę, skaičiuojant nuo 1 iki 6 ţiūrėti į tolį. Kartoti 2 kartus. 

2 derinys 

1. Skaičiuojant nuo 1 iki 4 uţsimerkti ir stipriai suspausti vokus, atsimerkti, skaičiuojant nuo 1 

iki 6 ţiūrėti į tolį. Kartoti 4 – 5 kartus. 

2. Uţsimerkti, skaičiuojant nuo 1 iki 4 stengtis ţiūrėti į nosį, atsimerkti, skaičiuojant nuo1 iki 6 

ţiūrėti į tolį. Kartoti 4 – 5 kartus. 

3. Nepasukant galvos ir skaičiuojant nuo 1 iki 4 maksimaliai nukreipti ţvilgsnį į kairę; 

skaičiuojant nuo 1 iki 6 ţiūrėti į tolį. Skaičiuojant nuo 1 iki 4 maksimaliai nukreipti ţvilgsnį į 

dešinę, skaičiuojant nuo 1 iki 6 ţiūrėti į tolį. Kartoti 4 – 5 kartus. 

3 derinys 

1. Skaičiuojant nuo 1 iki 4 uţsimerkti, skaičiuojant nuo 1 iki 6 atsimerkti ir išplėtus akis ţiūrėti į 

tolį. Kartoti 4 – 5 kartus. 

2. Skaičiuojant nuo 1 iki 4 ţiūrėti į nosies galą, skaičiuojant nuo 1 iki 6 ţiūrėti į tolį. Kartoti 4 – 5  

kartus. 

3. Nepasukant galvos ţiūrėti į viršų, dešinę, apačią, kairę, po to – į viršų, kairę, apačią, dešinę, 

skaičiuojant nuo 1 iki 6 ţiūrėti į tolį. Kartoti 4 – 5kartus. 
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SKELETO IR RAUMENŲ SISTEMOS PAŢEIDIMŲ PROFILAKTIKOS PRATIMAI 

1. Atsisėsti ant kėdės – nugarą laikyti tiesiai, į atkaltę nesiremti, kojas tvirtai atremti į grindis. 

Pakelti rankas. Kaire ranka paimti uţ dešinės rankos riešo ir lėtai palenkti rankas į šoną. Pakeisti 

rankų padėtį ir palenkti jas į kitą šoną. 

2. Atsisėsti ant kėdės krašto ir sudėti rankas uţ nugaros, ant liemens. Ištiesti nugarą, pečius įtraukti 

atgal, įsitempti ir suskaičiuoti iki 5. 

3. Atsisėsti ant kėdės ir apėmus rankomis pakelti aukštyn vieną kelį, po to – kitą. Keliant kelį 

kiekvieną kartą neskubant suskaičiuoti iki 5. 

4. Atsisėsti, ištiesti nugarą ir pasukti liemenį į vieną pusę. Suskaičiuoti iki 5 ir pasukti į kitą pusę. 

Suskaičiuoti iki 5. Rankas sudėti prie to šono, į kurią pusę pasisukama. 

5. Atsisėsti, ištiestas kojas pakelti horizontaliai ir sukryţiuoti. Suskaičiuoti iki 5 ir pakeisti kojų 

padėtį. 

6. Atsisėsti ant kėdės krašto ir praţergti kojas. Pasilenkti ţemyn, kiek galima. Suskaičiuoti iki 5. 

7. Atsistoti truputį toliau uţ kėdės ir pasilenkti, ištiestomis rankomis laikantis uţ kėdės atkaltės. 

Ţiūrėti ţemyn. Įtempti ir lėtai rąţyti pečius ir krūtinės ląstą. 

Kiekvieną pratimą pakartoti po 4 – 5 kartus. Baigus pratimus lengvai atpalaiduoti visus kūno 

raumenis. 

PRATIMAI, SKIRTI PEČIŲ JUOSTOS IR RANKŲ NUOVARGIUI MAŢINTI 

Kiekvienas raumenų įtempimo pratimas turi būti atliekamas keletą sekundţių. Atsipalaidavimui 

pakanka pratimus pakartoti 5 – 10 kartų. Raumenų įtempimo pratimai atliekami 15 – 20 kartų, tris 

kartus per dieną. 

1. Pečius pakelti, nuleisti. Kartoti 6 – 8 kartus. Atpalaiduoti pečių juostos raumenis. Tempas lėtas. 

2. Padėti plaštakas išorine puse ant juosmens. Stumti alkūnes į priekį ir ţemyn lenkti galvą. Po to 

stumti alkūnes atgal, kelti galvą ir išsiriesti. Tempas lėtas. Kartoti pratimą 4 – 6 kartus, po to 

nuleisti rankas ţemyn ir atpalaidavus pakratyti. 

3. Dešinę ranką tiesti į priekį, kairę – į viršų. Keisti rankų padėtį. Pratimą baigti, nuleisti rankas ir 

pakratyti plaštakas. Kartoti 4 – 6 kartus. Tempas vidutinis. 

4. Laisvai pakelti rankas į šalis, lengvai išriesti nugarą, „numesti“ rankas, po to jas pakelti ir 

sukryţiuoti ant krūtinės. Kartoti 4 – 6 kartus. 

________________________________________________________________________ 


