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PA TVIRTINTA 
Siauli4 rajono savivaldybes 
viesosios bibliotekos direktoriaus 
2018 m. gruodzio 21 d. jsakymu Nr. V-80 

NAUDOJIMOSI SIAULI\J RAJONO SAVIVALDYBES VIES}\JA BIBLIO TEKA 
TAISYKLES 

ISKYRIUS 
BEND ROSI OS NU OST ATOS 

I. Naudojimosi Siauli4 rajono savivaldybes viesaja biblioteka taisykles (toliau - taisykles)
nustato bendraj,i asmen4 registravimo, registruot4.i4 vartotoj4 asmens duomen4 tvarkymo ir 
paslaug4 teikimo tvark,i Siauli4 rajono savivaldybes viesojoje bibliotekoje (toliau - biblioteka), 
vartotojo teises, pareigas ir atsakomyby, bibliotekos teises ir pareigas. 

2. Sios taisykles parengtos remiantis Lietuvos Respublikos kulturos ministro 2018 m.
rugsejo 18 d. jsakymu Nr. IV-442 patvirtintomis Pavyzdinemis naudojimosi biblioteka taisyklemis ir 
Bibliotekos nuostatais. 

3. Naudotis bibliotekos paslaugomis turi teisy visi fiziniai ir juridiniai asmenys Lietuvos
Rcspublikos bibliotek4 istatymo ir si4 taisykli4 nustatyta tvarka. 

4. Taisyklese vartojamos s,ivokos:
4.1. Bibliotekos paslauga - bet kuri bibliotekos veikla, organizuojama ir vykdoma

ten.kinant vartotoj 4 informacinius, mokslinius, kulturinius, edukacinius, profesinius, laisvalaikio 
poreikius ir naudojant visus prieinamus informacijos isteklius, bibliotekos jrang,i, patalpas bei 
specialist4 kompetencij,i. 

4.2. Neregistruotasis vartotojas - vartotojas, kuris lankosi bibliotekoje ir naudojasi 
bibliotekos paslaugomis, kurioms nebutinas jo tapatybes patvirtinimas (identifikavimas), 
pavyzdziui, naudojimasis bibliotekos skaityklomis, dalyvavimas viesuose renginiuose, ekskursijose 
1r pan. 

4.3. Registruotasis vartotojas - vartotojas, kuris yra registruotas bibliotekos 
informacineje sistemoje ir turi jam isduot,i vartotojo pazymejim,i, suteikiantj teisy gauti panaudai i 
namus bibliotekos dokumentus, pratysti dokument4 panaudos termin,i, nuotoliniu budu naudotis 
prcnumeruojamomis duomen4 bazemis, kurias licencijuoja biblioteka Uei licencija tai leidzia), ir 
naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms butinas vartotojo tapatybes patvirtinimas 
(identifikavimas). 

4.4. Registruotasis viesos interneto prieigos vartotojas - vartotojas, bibliotekos 
nustatyta tvarka uzsiregistravys bibliotekos viesos interneto prieigos sistemoje, besinaudojantis 
viesos interneto prieigos paslaugomis. 

4.5. Vartotojo pazymejimas - registruotojo vartotojo identifikavimo dokumentas, 
suteikiantis teisy naudotis bibliotekos paslaugomis, kurioms butinas vartotojo tapatybes 
patvirtinimas (identifikavimas). 

5. Kitos taisyklese vartojamos s,ivokos atitin.ka Lietuvos Respublikos bibliotek4 jstatyme,
Lietuvos Respublikos asmens duomen4 teisines apsaugos jstatyme, Lietuvos Respublikos autori4 
teisi4 ir gretutini4 teisi4 jstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisi4 apsaugos pagrind4 jstatyme, 
Lietuvos Respublikos mokslo ir studij4 jstatyme, Lietuvos Respublikos informacines visuomenes 
paslaug4 istatyme vartojamas s,ivokas. 
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II SKY
R

IUS 
ASMENT) REGISTRA VIMO TV ARKA 

6. Fizinis asmuo, pageidaujantis tapti registruotuoju bibliotekos vartotoju tr isigyti 
vartotojo pazymejim,i, turi: 

6.1. susipazinti su naudojimosi biblioteka taisyklemis; 
6.2. pateikti galiojanti asmens tapatyby patvirtinanti dokument,i; 
6.3. nurodyti pagrindines asmens duomen'-¾ kategorijas: asmens tapatybes duomenis (vard,i, 

pavardy, asmens kod<!) ir duomenis rysiams palaikyti (gyvenamosios vietos adres<!, telefono numeri 
ir (ar) elektroninio pasto adres<l)- Sutikus, duomenis apie issilavinim<l, darboviety ir / ar mokymosi 
istaig<!; 

6.4. pasirasyti si4 taisykli4 1 priede nustatytos formos vartotojo registracijos kortely ir tuo 
patvirtinti, kad: 

6.4.1. susipazino su naudojimosi biblioteka taisyklemis; 
6.4.2. pateike tikslius ir teisingus asmens duomenis; 
6.4.3. yra informuotas apie asmens duomen4 tvarkymo tikslus ir Sl:l,lygas; 
6.5. sumoketi bibliotekos nustatyto dydzio vartotojo pazymejimo gamybos mokesti, jei jis 

yra taikomas. 
7. Fiziniai asmenys iki 16 met4 registruojami pateikus nustatytos formos teiseto j4 atstovo

(tevo, itevio, globejo ar rupintojo) paraiskl:I, (2 priedas). 
8. Esant techninems galimybems, vartotojai gali registruotis elektroniniu bildu,

naudodamiesi asmens tapatybes nustatymo elektronineje erdveje priemonemis. 
9. Vaik4 globos (rupybos) jstaig'-¾, speciali4.i4 mokyk14 ir ugdymo centr4 mokiniai,

aukstaj4 mokykl4 main\¾ programoje dalyvaujantys uzsienio universitet4 studentai bei darbuotojai 
viesosiose bibliotekose registruojami naudojimosi biblioteka taisykli4 nustatyta tvarka, pateikus 
111inet4 istaig4 isduOll:I, pazyml:I,. 

I 0. Vartotojui, praradusiam ar sugadinusiam vartotojo pazymejim<!, isduodamas 
pazymejimo dublikatas uz mokestj, nustatyt<! Siauli4 rajono savivaldybes tarybos patvirtintame 
Siauli4 rajono savivaldybes viesosios bibliotekos teikiam4 mokam4 paslaug4 kain4 S<!fase. 

III SKYRIUS 
REGISTRUOTTJJV V ARTOTOJV ASMENS DUOMENTJ TV ARKYMAS 

I I. Vartotoj4 asmens duomenys bibliotekoje gali buti tvarkomi automatiniu 1r 
neautomatiniu budu. 

12. Tvarkydama vartotojq asmens duomenis, biblioteka vadovaujasi 2016 m. balandzio 27
d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 del fizini4 asmen4 apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir de! laisvo tokiq duomen4 judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
( Bendrojo duomen4 apsaugos reglamento) (toliau - Reglamentas (ES) 20 I 6/679), Asmens
duomen4 teisines apsaugos jstatymo, kit4 teises akt4, reglamentuojanci4 asmens duomen4 apsaug,i,
reikalavimais.

13. Vartotoj4 asmens duomenys tvarkomi siais tikslais:
13 .1. organizuoti vartotoj4 aptamaviml:I, ir informacini aprupiniml:I,;
13 .2. vykdyti vartotoj4 apskait<l;
13 .3. nustatyti asmens tapatyby;
13.4. vartotojo pazymejimui funkcionuoti bendros vartotojq registravimo duomen4 bazes

pagrindu; 
13.5. organizuoti vartotoj4 apklausas, mokslinius tyrimus, siekiant gerinti bibliotekos 

teikiam4 paslaug4 kokyby, kurti naujus produktus ir paslaugas (tik esant rasytiniam sutikimui); 
13.6. informuoti vaitotojus apie bibliotekos teikiamas paslaugas, informacijos isteklius, 
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organizuojamus renginius, darbo laiko pasikeitimus ir pan. (tik esant rasytiniam sutikimui); 
13.7. komplektuoti fondus. 
14. Biblioteka, gavusi vartotojo rasytinj sutikimii, gali mokslini4 ir (ar) vartotoj4

pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrim4, fond4 komplektavimo poreiki4 identifikavimo 
tikslu rinkti papildomus asmens duomenis, susijusius su issilavinimu, profesine veikla ir pan. 

15. Apibendrinti bibliotekos vartotoj4 asmens duomenys naudojami statistikos tikslams.
16. Tvarkydama asmens duomenis biblioteka remiasi sutarties sudarymo ir vykdymo

te1s1111u pagrindu, sutikimo teisiniu pagrindu, pareigos pagal taikomus teises aktus vykdymo ar 
kitomis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalyje nustatytomis teiseto tvarkymo siilygomis. 

17. Vartotoj4 duomenys atnaujinami (patikslinami) periodiskai, kart� per metus.
18. Automatiniu bUdu tvarkomi vartotoj4 asmens duomenys perduodami Lietuvos

nacionalinei Martyno Mazvydo bibliotekai, kuri teises akt4 nustatyta tvarka atlieka duomen4 
valdytojo funkcijii. 

19. Automatiniu bUdu ir neautomatiniu biidu tvarkomi asmens duomenys saugomi to!, kol
vartotojas naudojasi bibliotekos paslaugomis, arba bibliotek4 informacini4 sistem4 duornc:n4 
saugos nuostatuose nustatytii asmens duomen4 saugojimo bibliotekos informacineje sistemoje 
termin'!. Suejus siam terminui, asmens duomenys sunaikinami. Si4 taisykli4 13.6-13.7 
papunkciuose nustatytais tikslais asmens duomenys tvarkomi tol, kol galioja asmens sutikimas, bet 
ne ilgiau kaip asmens duomen4 saugojimo informacineje sistemoje terminas. 

20. Vartotojas de! savo, kaip duomen4 subjekto, teisi4 jgyvendinimo gali kreiptis tiesiogiai
arba elektroninio pasto adresu info@biblioteka.w3.lt, arba i Valstybin<r duomen4 apsaugos 
inspekcij'l. Nagrinejami tik identifikuot4 vartotoj4 prasymai. 

21. Bibliotekai patenkinus vartotojo prasymc1- istrinti jo asmens duomenis, vartotojas
nctenka galimybes naudotis paslaugomis, kurioms biitinas jo tapatybes patvirtinimas 
(identi fikavimas). 

22. Automatiniu ir neautomatiniu bUdu tvarkom4 asmens duomen4 saugum'l biblioteka
uztikrina jgyvendindama sias organizacines ir technines priemones: 

22. l. infrastruktiirines (tinkamas patalp4 ir technines jrangos isdestymas ir prieziUra,
grieztas priesgaisrines saugos norm4 laikymasis ir kt.); 

22.2. administracines (tinkamas asmen4, dirbanci4 su asmens duomenimis, informavimas 
ir darbo organizavimas, vidaus dokument4 rengimas ir kt.); 

22.3. telekomunikacines (informaciniq sistem4 prieziura, tinkle valdymas, naudojimosi 
internetu saugumo uztikrinimas, slaptazodzi4 naudojimas ir kt.). 

IV SKYRIUS 
PASLAUGl) TEIKIMO TVARKA 

23. Biblioteka teikia paslaugas pagal jos nuostatuose apibreztus veiklos tikslus ir funkcijas
bei aptarnaujan10s teritorijos ir (ar) tikslines vartotoj4 grupes poreikius. 

24. Informacija apie bibliotekos teikiamas nemokamas ir mokamas paslaugas bei j4
teikimo tvark'! skelbiama bibliotekos interneto svetaineje ir bibliotekos vartotojl! aptamavimo 
vietose. 

25. Bibliotekos dokument4 panauda:
25.1. vartotojui panaudai isduodamas tik vienas to paties pavadinimo ir laidos bibliotekos

dokumento egzernpliorius; 
25.2. bibliotekos dokumentai panaudai i namus gali biiti isduodami terminui nuo vienos 

dienos iki trij4 menesiq, atsiz.velgiant j j4 paklaus'l ir turim4 egzempliori4 skaici4. 
25.3. vartotojas gali du kartus pratysti panaudai isduoto dokumento gnµinimo terminct-, 

isskyrus atvejus, kuomet jis turi kit4 laiku negr¥int4 dokument4 arba bibliotekos dokumentas yra 
uzsakytas kito vartotojo; 
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25.4. panaudai neisduodami ret1 If ypac vertingi dokumentai: enciklopedijos ir

informaciniai leidiniai, jei bibliotekoje yra tik vienas leidinio egzempliorius. 
25.5. pasibaigus panaudos terminui ir negr¥inus dokumento, skaiciuojami delspinigiai: 
25.5.1. delspinigi4 dydis yra 2 euro centai uz vienq dokumentq per kalendorirn: dienq; 
25.5.2. delspinigiai pradedami skaiciuoti kitq dienq, pasibaigus panaudos terminui; 
25.5.3. delspinigiai nebeskaiciuojami pasiekus panaudai isduot4 ir laiku negr¥int4 

dokument4 isigijimo kainct- ar rinkos kainct- j4 isdavimo metu ir negali virsyti vienos bazines 
socialines ismokos dydzio. 

26. Kilnojamosios jrangos, skirtos bibliotekos paslaugoms teikti (elektronini4 knyg4
skaitykli4, plansetini4, nesiojamaj4 kompiuteri4, virtualios reaJybes ak.ini4, edukacini4 robot4 ir t. 
t.). (toliau - jranga) skolinimas bei patalp4 nuomojimas: 

26.1. vartotojams skolinamos jrangos ir nuomojam4 patalp4 sqrasq nustato biblioteka; 
26.2. iranga ir patalpos naudojami pagal jos U4) paskirti isimtinai vartotojo veiklai, 

nesuteikiant vartotojui teises perduoti ir (ar) kitais budais sudaryti sqlygas ja Uomis) naudotis 
tretiesiems asmenims; 

26.3. irangos skolinimo ir patalp4 nuomojimosi tvarkct- nustato bibliotekos direktoriaus 
jsakymu patvirtintas Naudojimosi nuomojamomis patalpomis ir jranga tvarkos aprasas. 

27. Tarpbibliotekinis abonementas:
27.1. dokumentai, kuri4 nera bibliotekos fonde, registruotiesiems vartotojams uzsakomi is

kit4 Lietuvos ir uzsienio bibliotek4 pagaJ bibliotekos nustatytq tarpbibliotekinio ir tarptautinio 
tar·pbibliotekinio abonemento paslaug4 teikimo tvarkq; 

27.2. leidinio gr¥inimo terminq nustato dokumentus skolinanti biblioteka; 
27.3. tarpbibliotekinio ir tarptautinio tarpbibliotekinio abonemento paslaugos jkainius 

sudaro pasto paslaug4 islaidos. 
28. Prieiga prie bibliotekos prenumeruojam4 duomen4 bazi4 teikiama bibliotekos

vartotojan1s pagal duomen4 hazes tiekejo licencineje sutartyje nustatytas teises ir sqlygas. 
29. Viesos intemeto prieigos paslaugos vartotojams teikiamos be vartotojo pazymejimo ir

nemokamai. Naudojimosi tvarkq nustato Naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisykles, 
patvirtintos bibliotekos direktoriaus isakymu. 

30. Nuotolines bibliotekos paslaugos, kurioms butinas vartotojo tapatybes patvirtinimas
(identifikavimas), teikiamos tik registruotiesiems vartotojams arba per elektronines valdzios vartus. 

31. Negaliq turintiems vartotojams, del ligos esantiems laikinai nedarbingiems, asmenims,
sulaukusiems senatves pensinio amziaus, esant poreikiams, teikiamos knygnesystes paslaugos. 

32. Juridiniai asmenys bibliotekose aptarnaujami pagal neatlygintinq paslaug4 teikimo
sutartis, isskyrus atvejus, kai teikiama paslauga yra jtraukta i mokam4 paslaug4 sqrasq. 

V SKYRIUS 
VARTOTOJO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE 

33. Vartotojas turi teisy:
3 3. l .  gauti issamiq, tikslict- ir aiskict- inforrnacijq apie bibliotekos dokument4 fondq,

teikiamas paslaugas, j4 teikimo proceduras ir aptamavimo sqlygas; 
33.2. naudotis visais bibliotekoje sukauptais ir prieinamais informacijos istekliais, 

informacijos paieskos priemonemis, bibliografines informacijos tvarkymo jrankiais, turima jranga 
bei patalpomis (erdvemis); 

33.3. gauti panaudai dokumentus is kit4 Lietuvos ir uzsienio bibliotek4; 

33.4. tiesiogiai arba nuotolinio rysio priemonemis pateikti informacirn; uzklausq ir ne

veliau kaip per dvi darbo dienas gauti atsakymq ijq; 
33.5. gauti konsultacijas ir (ar) dalyvauti mokymuose informacijos paidkos, atrankos,

tvarkymo ir naudojimo klausimais; 
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33.6. naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis, viesa interneto pne1ga, 
belaidziu internetu bei asmeniniais nesiojamaisiais kompiuteriais; 

33.7. lankytis bibliotekoje organizuojamuose viesuose renginiuose; 
33.8. asmeniniam naudojimui nekomerciniais tikslais atgaminti bibliotekos dokurnentus ar 

j 4 fragmentus; 
33.9. teikti prasymus, pasiulymus ir skundus del bibliotekos teikiam4 ir I ar planuojam4 

teikti paslaug4 bei aptarnavimo sqlyg4. Prasymai ir skundai isnagrinejami per 14 kalendorini4 
dien4; 

33 .10. igyvendinti savo, kaip duomen4 subjekto, teises: 
33.10.1. suzinoti (buti informuotam), ar bibliotekoje tvarkomi jo asmens duomenys, gauti 

j4 kopijq (teise zinoti) ir susipazinti su papildoma informacija, numatyta Reglamento (ES) 2016/679 
15 straipsnio I ir 2 dalyse (teise susipazinti); 

33. I 0.2. reikalauti istaisyti arba, atsizvelgiant i duomen4 tvarkymo tikslus, papildyti
neissamius asmens duomenis (teise istaisyti); 

3 3 .10. 3. reikalauti istrinti as mens duomenis, jei as mens duomenys buvo tvarkomi remiantis 
sutikimu ar pagal teises aktus yra kitas pagrindas siai teisei igyvendinti (,,teise buti pamirstam"). 
Teises akt4 nustatyta tvarka ,,teise buti pamirstam" gali buti neigyvendinta; 

33.10.4. Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais reikalauti 
apriboti asmens duomen4 tvarkymq (teise apriboti); 

33.10.5. reikalauti tiesiogiai perkelti asmens duomenis kitam duomen4 valdytojui 
vartotoj ui patogia forma, jei vartotojas pats pateike asmens duomenis ir jei jie tvarkomi automatiniu 
budu sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu (teise perkelti); 

33.10.6. nesutikti ar bet kuriuo metu atsaukti duotq sutikimq tvarkyti asmens duomenis si4 
taisykl i 4 13 .6-13. 7 papunkciuose nustatytais tikslais (teise nesutikti). 

34. Yartotojo pareigos:
34.1. laikytis naudojimosi biblioteka taisykli4 ir kit4 bibliotekos teikiamas paslaugas

reglamentuojanci4 teises aktq bei nustatytq elgesio viesoje vietoje reikalavim4; 
34.2. tausoti ir saugoti panaudai gautus dokumentus, paskolintq irangq ir kitq bibliotekos 

34.3. laiku gr¥inti panaudai gautus dokumentus, paskolintq µ-angq arba nustatyta tvarka 
pratysti j4 naudojimosi terminq; 

34.4. patikrinti gautus panaudai dokumentus ir paskolintq irangq, ar nera defekt4 
(isplesym4, subraukym4, ispjaustymq ar gedim4), o juos pastebejus nedelsiant pranesti bibliotekos 
darbuotojui; 

34.5. naudojantis informacijos istekliais vadovautis Autoriq teisi4 Ir gretutini4 teisi4 
jstatymo nuostatomis; 

34.6. pasikeitus asmens duomenims (pavardei, gyvenamaJai vietai 1r kt.) ar praradus 
bibliotekos vartotojo pazymejimq nedelsiant informuoti bibliotekq; 

34.7. asmeninius daiktus (virsutinius rUbus, rankines) palikti rUbineje arba tam skirtoje 
vietoje. 

35. Yartotojui draudziama:
35. l. naudotis kito vartotojo pazymejimu, perduoti savo vartotojo pafymejimq kitam

asmen1u1: 
35.2. perduoti bibliotekos suteiktus prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims, naudotis 

svetimais naudotojo vardais ir slaptazodziais; 
35.3. issinesti dokumentus ar jrang4 is bibliotekos patalpq, jei jie neirasyti i panaudai 

isduot4 dokument4, paskolintos jrangos apskait,t. arba negautas bibliotekos darbuotojo leidimas; 
35.4. be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose idiegti atsinestq arba 

atsisi4st� is interneto programirn; irang!!; 



6 

35.5. bibliotekoje, naudojantis viesos interneto prieigos paslaugomis, skaityti pornografiny, 
smurtq, terorizm4 bei kitokiq nusikalstamq veiklq skatinanci4 informacij4, platinti elektronines 
siuksles, piktybines programas, jsilauzti j kitas kompiuterines sistemas; 

35.6. lankytis bibliotekoje apsvaigus nuo alkoholio, narkotini4, psichotropini4 ar kit4 
psichikq veikianci4 medziag4, nestis j patalpas daiktus, kurie kelia pavoj4 aplinkiniams, pavojingai 
�lgtis, keliant gresmy sau ir kitiems bibliotekos vartotojams, zodziais ir (ar) veiksmais zeminti 
vartotoj4 ir darbuotoj4 zmogiskajj orum4, ignoruoti bendruosius asmens higienos ir elgesio 
viesosiose vietose reikalavimus; 

3 5. 7. uzsiimti veikla, priestaraujancia viesai bibliotekos paskirciai, pavyzdzi ui, organizuoti 
mitingus, platinti atsisaukimus, pardavineti prekes ar paslaugas ir kt.; 

35.8. skelbti informacijq (reklamas, skelbimus ir pan.) bibliotekos patalpose is anksto 
nesuderinus su bibliotekos administracija. 

36. V artotojo atsakomybe:
36. l. vartotojas, nepranesys bibliotekai apie prarastq vartotojo pazymejimct-, atsako uz kito

asmens, pasinaudojusio jo pazymejimu, atliktus veiksmus; 
36.2. vartotojas, praradys ar nepataisomai sugadinys bibliotekos dokumentus, pakeicia juos 

tokiais pat arba pripazintais lygiaverciais dokumentais. Dokumentai pripazjstami lygiaverciais 
ivertinus prarastojo (-4.i4) dokumento (-4) kainct-, leidimo metus, turim4 egzempliori4 skaici4 ir 
paklausq bibliotekoje. Jei pakeisti dokumentus yra nejmanoma, padarytq zalq vartotojas atlygina 
pagal bibliotekos direktoriaus jsakymu patvirtintct-Fondo dokument11 jkainojimo tvarkq; 

36.3. jei del panaudai gauto dokumento, paskolintos jrangos praradimo ar sugadinimo 
vartotojas nesikreipia i biblioteki:i ir neatsiskaito nustatyta tvarka iki panaudos termino pabaigos, j is 
turi atlyginti padaryti:i zalq ar sumoketi priskaiciuotus delspinigius, kaip nustatyta si4 taisykli4 25.5 
papunktyje. Zalos neatlyginus ar nesumokejus priskaiciuot4 delspinigi4, jie isieskomi Civilinio 
kodekso nustatyta tvarka; 

36.4. nustacius tycinio bibliotekos dokument.4, jrangos ar kito turto pasisavinimo, 
sugadinimo ar sunaikinimo atvejus, vartotojas atsako Lietuvos Respublikos administracini4 
nusizengim4 kodekso nustatyta tvarka; 

36.5. uz nepilnamecio vartotojo prarastus arba nepataisomai sugadintus dokurnentus ir / ar 
zalq, padarytq kitam bibliotekos turtui, atsako vaiko atstovas (tevas, jtevis, globejas ar rupintojas) 
naudojimosi biblioteka taisykli4 ir teises akt4 nustatyta tvarka. 

VI SKYRIUS 

BIBLIOTEKOS TEISES IR PAREIGOS 

37. Biblioteka turi teisy:
37.1. rinkti ir tvarkyti si4 taisykli4 14 punkte nustatytiems tikslams jgyvendinti butinus

vartotojo asmens duomenis, o, gavus rasytinj vartotoj4 sutikimc!, mokslini4 ir (ar) vartotoj4 
pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrim4 tikslais rink.ti papildomus asmens duomenis; 

37.2. nustatyti vartotojams isduodam4 dokumenl4, irangos skaici4 ir skolinimo terminus,

tcrmino pratysimo ir dokument4, jrangos, patalpl! rezervavimo tvarki:i bei kitas specialiqsias

naudojimosi biblioteka sqlygas (pvz., del gyvun4 augintini4, maisto vartojimo ir pan.); .
3 7 .3. paprasyti vartotoj4 parodyti issinesarnus dokumentus ir daiktus, jeigu suve1ke

dokument4 apsaugos signalizacija ar kilo itarimas del bibliotekos turto ar bibliotekos vartotojo

asmeninio turto vagystes, ir, gavus zodini ar rasytinj sutikimct-, juos apziureti; 

37.4. bibliotekos organizuojam4 rengini4 metu fotografuoti ir filmuoti bei uzfiksuotc!

medziagq pateikti informacijos ir komunikacijos priemonems; .
37.5. paprasyti vartotoj4 pasisalinti is bibliotekos patalp4, jei jiems apribota teise naudo_us

bibliotekos paslaugornis, jei vartotojai yra apsvaigy nuo alkoholio, narkotini4, psichotropini4 ar k1t4

psichik� veikianci4 medziag4, jeigu uzsiima komercine veikla bibliotekos patalpose arba kitaip



7 

pazeidzia bibliotekos teikiamas paslaugas reglamentuojancius teises aktus; 
37.6. bibliotekos direktoriaus sprendimu terminuotam laikui apriboti asmens teisy naudotis 

biblioteka ar kuria nors is bibliotekos teikiam4 paslaugl!, jei vartotojas nesilaike naudojimosi 
biblioteka taisykli4 ir (ar) kitl! teikiam4 paslaug4 tvark<! reglamentuojanci4 teises akt4; 

37.7. paskutini menesio penktadienj del bibliotekos fondo pagrindinio valymo, 
dezinfekavimo ir kit4 prevencini4jo prieziii.ros priemoni4 neaptarnauti vartotoj4. 

38. Bibliotekos pareigos:
38.1. uztikrinti siose taisyklese nustatyt4 vartotoj4 teisi4 jgyvendinim<!;
38.2. teikdama paslaugas vadovautis pagarbos zmogaus teisems, lygil! galimybi4,

teisingumo, nediskriminavimo, profesines etikos principais, bibliotekos nuostatais ir naudojimosi 
bi bl ioteka taisyklemis; 

38.3. patvirtinti ir bibliotekos interneto svetaineje paskelbti naudojimosi biblioteka 
taisykles ir kitus norminius dokumentus, butinus teikiant specializuotas paslaugas; 

38.4. nustatyti mokamll paslaugl! teikimo tvark<! ir jl! jkainius, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos Yyriausybes 2002 m. rugpjucio 13 d. nutarimu Nr. 1283 ,,Del kasos aparat4 diegimo ir 
naudoj imo tvarkos apraso patvirtinimo", Lietuvos Respublikos kultfuos ministro 2005 m. lapkricio 
2 d. jsakymu Nr. IY-502 ,,Del valstybes ar savivaldybil! isteigtl! bibliotek4 teikiam4 mokam4 
paslaug4 S<!raso patvirtinimo", Lietuvos Respublikos finans4 ministro 2002 m. spalio 30 d. isakymu 

r. 340 ,,Del pinig4 priemimo ir pinigl! ismokejimo kvitl! naudojimo, israsymo ir apskaitos
taisykli4 patvirtinimo"; 

38.5. nustatyti bibliotekos darbo (vartotoj4 aptarnavimo) laik<!, ji keisti tik isimtiniais 
motyvuotais atvejais, ne veliau kaip pries 5 darbo dienas bibliotekos intemeto svetaineje paskelbus 
informacijci apie pasikeitimus, j4 priezastis, trukmy; 

38.6. isduodant bibliotekos dokumentus ir jrangci panaudai / nuomai nurodyti panaudos / 
nuomos terminci (grqiinimo dat�), esant galimybems, elektroninemis ir kitomis rysio priemonemis 
priminti vartotojui apie besibaigiantj panaudos / nuomos termin<!; 

38.7. vertinti bibliotekos vartotojl! aptarnavimo kokyby ir ne reciau kaip kartci per dvejus 
metus vykdyti vartotoj4 (aptarnaujamos bendruomenes) poreiki4 ir nuomones tyrimus, panaudoti j4 
rezultatus teikiam4 paslaugq kokybei gerinti, naujiems produktams ir paslaugoms kurti; 

38.8. uztikrinti bibliotekos paslaugl! prieinamumci negalici turintiems asmenims ir kitoms 
vartotoj 4 grupems, kurioms reikia speciali4 paslaugll ir ( ar) aptamavimo s<!lyg4; 

38.9. rasytiniu bibliotekos darbuotojo ar nukentejusio asmens tarnybiniu pranesimu ir (ar) 
tcchninemis priemonemis (filmavimo, fotografavimo, garso irasymo jranga ir pan.) nedelsiant 
l'iksuoti bibliotekos teikiamas paslaugas reglamentuojanci4 teises aktl! pazeidimo faktci ir surasyti 
aktq, su kuriuo vartotojci supazindinti pasirasytinai (vartotojui atsisakius pasirasyti, akte daroma 
zyma apie atsisakymci); 

38.10. jvertinti vartotojo padaryt<! pazeidimcj. pagal masto, sunkumo bei poveikio trukrnes 
kri terij us ir priimti sprendimci del teises naudotis biblioteka ar jos teikiama konkrecia paslauga 
(paslaugomis) ribojimo, su kuriuo vartotojas supazindinamas pasirasytinai ar registruotu laisku; 

38.11. kreiptis j policijos jstaig<!, nustacius neteisetus bibliotekos dokument4 ar kito turto 
pasisavinimo, tycinio sugadinimo ar sunaikinimo, viesosios tvarkos pazeidimo atvejus. 

Naudojimosi Siauli4 rajono 
savivaldybes viesaja biblioteka 
taisykli4 1 priedas 
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PARAISKA 
DEL ASMENS IKI 1� MET� REGISTRA VIMO SIAULil) RAJONO 

SA VIV ALDYBES VIESOJOJE BIBLIOTEKOJE 

____ m. ______ men. ___ d. 

1. DUOMENYS APIE REGISTRUOJAMt\ ASMENJ:

j Vartotojo pazymejimo oumeris 
(pildo bibliotekos darbuotojas) 

r 

Vardas* 
- -

· Pavan.le* 
r Asmens kodas* 

* privafom, duomenys 

2. DUOMENYS APIE ASMENS ATSTOV t\ (TEV t\, JTEVJ, GLOBEJt\ AR ROPINTOJf\):

l Vardas*
Pavarde*
Asmens kodas*
Gyvenamoji vieta (adresas)* (gatves
pavadinimas, namo, buto numeris, miestas /

, rajonas, salis) 
I Vaikq globos {riipybos) istaigos, 
, spccialiosios mokyklos, ugdymo centro 

pavadinimas, adresas, kontaktiois asmuo* 

L Telcfono numeris ir (ar) el. pasto adresas* 

* privalomi duomenys

,,-.., As, zemiau pasirasys (-iusi), patvirtiou, kad:
I. Susipazinau su Naudojimosi SiaulilJ rajono savivaldybes v1esqJa biblioteka taisyklemis ir

isipareigoju prisiimti atsakomyby uz asmens iki 16 met4 amziaus prarastus arba nepataisomai 
sugadintus bibliotekos dokumentus (jrangq) ir kitq bibliotekos turtq. 

2. Pateikti asmens duomenys yra tiksliis ir teisingi.
3. Esu informuotas (-a), kad sioje paraiskoje nurodyti asmens duomenys naudojami bibliotek4

veiklos tikslams (informa<..:ijos istekli4 fondui komplektuoti, vartotojams aptarnauti ir j4 
in formaci niam aprUpinimui organizuoti, vartotoj4 apskaitai vykdyti, asmens tapatybei nustatyti, 
vicningarn vartotojo pazymejimui funkcionuoti). 

(vardas, pavarde, para�as) 




