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ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS FILIALŲ 

VARTOTOJŲ NAUDOJIMOSI KOMPIUTERIAIS IR INTERNETU 

TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – Bibliotekos) naudojimosi 

kompiuteriais ir internetu taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi šiomis paslaugomis 
tvarką, vartotojų teises, pareigas ir atsakomybę. 
 2. Bibliotekoje esantysvartotojams skirti kompiuteriai naudojami: 

 2.1. informacijos paieškai elektroniniame bibliotekos kataloge; 
 2.2. informacijos paieškai interneto tinkluose; 
 2.3. paieškai skaitmeniniuose dokumentuose ir duomenų bazėse; 
 2.4. darbui Mikrosoft Office programomis; 

 2.5. darbui su elektroninio pašto programa. 
 3.Bibliotekoje esantys kompiuteriai nėra skirti žaisti kompiuterinius žaidimus. 
 4. Vartotojams, nemokantiems savarankiškai susirasti reikalingą informaciją, padeda 
bibliotekininkas . 

 5. Vartotojai gali naudotis tik Bibliotekos įdiegtomis programomis. 

 

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA 

 

 6. Naudotis kompiuteriu ir internetu gali visi bibliotekos vartotojai, mokantys dirbti 

kompiuteriu ir susipažinę su šiomis Taisyklėmis. 
 7. Bibliotekos darbuotojas vartotojui nurodo laisvą darbo vietą. 
 8. Vartotojai prie kompiuterio dirba po vieną. 
 9. Naudojimasis kompiuteriu ir internetu yra nemokamas, išskyrus dokumentų spausdinimą, 
skenavimą, kopijavimą. 
 10. Maksimali vienkartinio darbo seanso trukmė vienam vartotojui – viena valanda. Pratęsti 
darbo laiką galima tik suderinus su bibliotekos darbuotoju. 
 11. Bibliotekos darbuotojas turi teisę nustatyti vartotojui trumpesnę nei vienos valandos 
darbo seanso trukmę, jei dėl intensyvaus vieno vartotojo naudojimosi kompiuteriu yra pažeidžima 
kitų vartotojų teisė pasinaudoti šia paslauga. 
 12. Iš anksto užsiregistravusių vartotojų aptarnavimas: 

 12.1. vartotojas gali iš anksto rezervuoti sau vietą prie kompiuterio, apie tai žodžiu ar 
telefonu pranešęs Bibliotekos darbuotojui ir su juo suderinęs tikslų laiką; 
 12.2. jeigu vartotojas atvykti negali, privalo apie tai pranešti bibliotekininkui; 



 12.3. penkias minutes vėluojančio vartuotojo rezervuota vieta užleidžiama kitam; 
 12.4. jei eilės prie kompiuterių nėra, vartotojas gali naudotis kompiuteriu ar internetu ilgiau. 
 13. Už mokamas paslaugas vartotojai atsiskaito pagal Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 

2005 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-201 (Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 
22 d. sprendimo Nr. TY-355 redakcija) patvirtintą kainyną, su kuriuo galima susipažinti 
Bibliotekoje. 

 

VARTOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

 14. Įspėjęs bibliotekininką, vartotojas gali nemokamai įsirašyti surinktą informaciją į diskelį 
ir USB laikmeną. 
 15. Už papildomą mokestį vartotojas gali: 
 15.1. išsispausdinti reikiamą dokumentą; 
 15.2. įrašyti surinktą informaciją į kompaktinį diską (CD ar DVD); 

 15.3. nuskaityti norimą dokumentą; 
 15.4. ieškodamas informacijos, vartotojas gali naudotis bibliotekininko pagalba. 

 16. Vartotojas neturi teisės: 
 16.1. naudotis kompiuteriais ne informacijos paieškos tikslais, skaityti pornografinę, smurtą, 

terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją (žr. Lietuvos Respublikos 
visuomenės informavimo įstatymą ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus); 
 16.2. perduoti jam suteiktas teises (individualius slaptažodžius) tretiems asmenims; 
 16.3. įrašyti ir palikti savo dokumentus kietajame kompiuterio diske; 
 16.4. naikinti instaliuotas programas bei keisti jų parametrus; 
 16.5. instaliuoti bet kokią programinę įrangą; 
 16.6. vienu metu dirbti kompiuteriu keliese; 

 16.7. savavališkai keisti savo darbo vietą, triukšmauti, trukdyti kitiems skaitytojams; 
 16.8. naudotis antivirusine programa nepatikrinta laikmena; 

 16.9. savavališkai taisyti ar išjungti kompiuterį. 
 17. Vartotojas, baigęs darbą, uždaro visas programas, bet kompiuterio neišjungia. 

 

VARTOTOJŲ ATSAKOMYBĖ 

 

 18. Vartotojai, naudodamiesi biliotekos kompiuteriais ir internetu, privalo laikytis šių 
Taisyklių bei galiojančių Šiaulių rajono savivaldybės viešosios biliotekos vartotojų aptarnavimo 
taisyklių. Pažeidusiems jas ir bent kartą įspėtiems vartotojams, laikinai apribojama teisė naudotis 
Bibliotekoje esančiais kompiuteriais. 
 19. Vartotojas, padaręs turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus, atsako Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

_______________________________________________________ 


