
 Bendroji dalis 

1. Širvintų sav. viešosios bibliotekos interneto paslaugomis naudojimosi taisyklės nustato bibliotekos 

vartotojams naudojimosi internetu tvarką, jų teises, pareigas ir atsakomybę.  

2. Bibliotekoje esantys kompiuteriai yra skirti informacijos paieškai interneto tinkluose, 

prenumeruojamose duomenų bazėse, informaciniuose kompaktiniuose diskuose, darbui su Microsoft 

Office programomis.  

3. Širvintų viešojoje bibliotekoje dirbti vartotojams įrengtose kompiuterizuotose darbo vietose ir 

naudotis jose teikiamomis interneto paslaugomis gali šioje bibliotekoje įregistruoti asmenys. Vaikai ir 

moksleiviai (iki 15 metų amžiaus) naudojasi Vaikų literatūros skyriuje įrengtomis 

kompiuterizuotomis darbo vietomis.  

Paslaugos 

4. Bibliotekoje vartotojams teikiamos šios su kompiuterine įranga ir internetu susijusios paslaugos: 

4.1. Nemokamos paslaugos: 

4.1.1. Savarankiška informacijos paieška: 

4.1.1.1. internete; 

4.1.1.2. bibliotekos fondo fizinėse skaitmeninėse laikmenose. 

4.1.2. Darbas biuro programomis (Microsoft Office ir kt.). 

4.1.3. Elektroninis paštas. 

4.1.4. Informacijos paieška duomenų bazėse. 

 

4.2. Mokamos paslaugos: 

4.2.1. Informacijos kopijavimas popieriuje.  

4.2.2. Dokumento nuskaitymas.  

Vartotojų ir aptarnavimo tvarka  

5. Interneto suteikta paslauga galima naudotis tik mokslo ir mokymo tikslais. 

6. Vartotojai gali naudotis tik bibliotekos įdiegtomis programomis.  

7. Interneto paslauga yra nemokama.  

8. Naudotis interneto tinklo informacija gali visi vartotojai, mokantys dirbti kompiuteriu ir susipažinę 

su šiomis Taisyklėmis.  

9. Nemokantys savarankiškai susirasti reikalingos informacijos kreipiasi į Viešojoje bibliotekoje 

dirbantį darbuotoją, pageidaujantiems lankytojams organizuojami darbu su kompiuteriais mokymai.  

10. Vartotojai, pažeidę šias taisykles, praranda teisę naudotis šia paslauga.  

11. Vartotojas, norintis naudotis kompiuteriu privalo kreiptis į darbuotoją, kuris vartotojui nurodo 

laisvą darbo vietą. Vartotojai dirba po vieną. 

12. Pirmenybė naudotis kompiuteriais ir internetu teikiama mokslo darbuotojams, įvairių sričių 

specialistams, studentams, moksleiviams. 

13. Ribojamas kompiuterių naudojimasis:1 asmeniui leidžiama daugiausiai naudotis kompiuteriu 2 

val. per dieną, laikantys specialių pertraukų (po 1 val. naudojimosi kompiuteriu 10 min. pertrauka). 

Pratęsti kompiuterių naudojimosi darbo laiką galima suderinus su Bibliotekos darbuotoju. 

14. Vaikų literatūros skyriuje naudotis kompiuteriu asmeniui galima ne daugiau kaip 1 val. per dieną 

(1 val. tarpe naudojimosi kompiuteriu daroma 10 min. pertrauka). 

Vartotojų teisės 

15. Vartotojas turi teisę :  

15.1. užsiregistruoti iš anksto tel. 51358,53302 arba el. paštu biblgr@sirvintos.rvb.lt; 



admin@sirvintos.rvb.lt 

15.2. įrašyti informaciją į laikmenas. 

15.3. kreiptis į Bibliotekos darbuotojus, jeigu yra neaiškumų ar problemų naudojantis kompiuteriu.  

Vartotojų pareigos 

16. Vartotojas privalo: 

16.1. užsiregistruoti; 

16.2. baigęs darbą, uždaryti visas programas, bet kompiuterio neišjungti; 

16.3. sumokėti už paslaugas pagal nustatytus įkainius. 

16.4. laikytis šių taisyklių. 

17. Vartotojui draudžiama: 

17.1. Naudotis kompiuteriais ne informacijos paieškos tikslais, žaisti kompiuterinius žaidimus 

(išskyrus žaisti kompiuterinius žaidimus Vaikų literatūros skyriuje), skaityti pornografinę, smurtą, 

terorizmą bei kitą nusikalstamą veiką skatinančią informaciją, kurios viešą naudojimą draudžia arba 

riboja  Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymas, 

kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

17.2. kopijuoti, instaliuoti, atsisiųsti ir bandyti programas; 

17.3. keisti naršyklių parametrus bei darbo aplinką; 

17.4. naudotis (antivirusine programa) nepatikrintu diskeliu; 

17.5. įrašyti programas ar failus į kompiuterio kietąjį diską; 

17.6. savavališkai keisti savo darbo vietą, atsivesti asmenis, kurie nėra užsiregistravę darbui 

kompiuteriu.  

Vartotojų atsakomybė 

18. Vartotojas, pažeidęs šias taisykles, gali būti įspėtas žodžiu arba raštu. Už šių taisyklių pažeidimus 

vartotojui gali būti laikinai arba visam laikui atimtas skaitytojo pažymėjimas, apie tokį vartotojo 

elgesį informuojamos kitos bibliotekos. 

19. Vartotojas, padaręs turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus, atsako Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka.  


