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    JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NAUDOJIMOSI 

KOMPIUTERIAIS IR INTERNETU  

                     TAISYKLĖS 

 

 

I.  BENDROJI DALIS 
 

1.  Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) naudojimosi 

kompiuteriais ir internetu taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Bibliotekos vartotojų naudojimosi 

kompiuteriais ir internetu tvarką, vartotojų teises, pareigas bei atsakomybę. 

          2. Bibliotekoje esantys kompiuteriai skirti naudotis internetu (elektroninėmis 

paslaugomis, socialiniais tinklais, informacijos paieškai ir kt.) ieškoti informacijos Bibliotekos 

prenumeruojamose duomenų bazėse, kompaktiniuose diskuose, Bibliotekos elektroniniame 

kataloge, mokytis kompiuterinio raštingumo, dirbti su kompiuteriuose įdiegtomis programomis. 

          3. Nemokamai naudotis kompiuteriais gali visi Bibliotekos lankytojai, mokantys dirbti 

kompiuteriais ir susipažinę su šiomis Taisyklėmis. 

 

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA 
 

4. Viešosios interneto prieigos kompiuteriais galima naudotis Viešojoje bibliotekoje bei 

kaimo ir miesto filialuose. 

4.1. Pirmenybė naudotis kompiuteriais teikiama lankytojams, norintiems naudotis 

elektroninėmis paslaugomis, ieškantiems informacijos mokymuisi, norintiems mokytis naudotis 

informacinėmis technologijomis bei dirbti taikomosiomis programomis (suaugusiems ir vyresnio 

amžiaus žmonėms, studentams, 5-12 klasių moksleiviams). 

             5. Bibliotekos darbuotojos lankytoją, pirmą kartą besinaudojantį viešąja interneto 

prieiga, užregistruoja vartotojų registracijos ir apskaitos sistemoje – suteikia individualų  

prisijungimo vardą ir slaptažodį.  

             6. Pirmą kartą užsiregistravęs vartotojas yra supažindinamas su Naudojimosi biblioteka 

taisyklėmis bei šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti, pasirašydamas Skaitytojo registracijos 

kortelėje. Pirmą kartą atėję ne Bibliotekos skaitytojai privalo darbuotojui parodyti asmens 

dokumentą (pasą, studento, moksleivio pažymėjimą ir kt.). 

                  7. Bibliotekos darbuotojas vartotojui nurodo laisvą darbo vietą. Vartotojai prie 

kompiuterio dirba po vieną. 

                  8. Interneto paslaugos Viešojoje bibliotekoje ir filialuose yra nemokamos. Vartotojai 

kompiuteriu gali naudotis 1 val. Šis laikas gali būti pratęsiamas vartotojo pageidavimu, jeigu nėra 

laukiančių pasinaudoti kompiuterine darbo vieta.   

         9. Darbo Microsoft Office programomis laikas neribojamas. Naudotis kompiuteriu 

nepilnametis asmuo gali ne ilgiau kaip 2 valandas per dieną, darant 15 min. pertrauką po valandos. 

10. Bibliotekos darbuotojai turi teisę apriboti naudojimąsi interneto pokalbių, vaizdo 

įrašų peržiūros ar kitomis programomis, jei dėl naudojimosi šiomis programomis pažeidžiama kitų 

vartotojų teisė. 

11. Bibliotekos darbuotojai vartotojams, pažeidusiems Taisykles, gali užblokuoti 

galimybę naudotis  visais viešosios interneto prieigos kompiuteriais arba laikinai uždrausti dirbti 

kompiuteriu. 



12. Lankytojai, turintys nešiojamuosius kompiuterius ir kitus mobilius įrenginius, gali 

Viešojoje bibliotekoje ir filialuose naudotis belaidžiu internetu. 

 

III. VARTOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
 

          13. Vartotojai turi teisę:  

                13.1.Savarankiškai dirbti kompiuteriu, naudotis kompiuteriuose įdiegtomis programomis 

laikydamiesi šiose Taisyklėse nustatytos tvarkos; 

                13.2. Per pertraukas atlikti pratimus, skirtus akių, skeleto ir raumenų sistemos nuovargiui 

pašalinti bei sveikatos pažeidimų profilaktikai; 

13.3. Reikalui esant pasinaudoti pirmosios pagalbos rinkiniu. 

14. Įspėjęs bibliotekos darbuotoją: 

14.1. Įsirašyti informaciją ar dirbti su skaitmeniniais duomenimis iš savo atsineštų 

kompiuterinių laikmenų; 

14.2. Už nustatytą mokestį atsispausdinti dokumentą ar nuskaityti nuotrauką, paveikslėlį 

ar tekstą.  

14.3. Gauti bibliotekos darbuotojo konsultaciją dirbant viešos prieigos kompiuteriu. 

           15. Vartotojai neturi teisės: 

15.1. Naudotis kompiuteriais be bibliotekos darbuotojo leidimo; 

15.2. Naudotis svetimu prisijungimo vardu; 

15.3. Savavališkai keisti darbo vietą prie kompiuterio; 

15.4. Skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią 

informaciją, kurios platinimą draudžia Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymas, 

kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai; 

15.5. Diegti ir bandyti atsisiųsti programas, keisti kompiuterio ir programinės įrangos 

parametrus, spausdinti informaciją be bibliotekos darbuotojo leidimo; 

15.6. Savavališkai įjungti/išjungti kompiuterį, sąmoningai ar nesąmoningai jį gadinti; 

15.7. Triukšmauti ar kitaip trukdyti dirbti kitiems lankytojams; naudotis mobiliaisiais 

telefonais. 

 

11. VARTOTOJŲ ATSAKOMYBĖ 

 

               16. Vartotojai, naudodamiesi kompiuteriais ir internetu, privalo laikytis šių Taisyklių 

bei Naudojimosi Jonavos rajono savivaldybės viešąja biblioteka taisyklių. Pažeidusiems jas ir 

įspėtiems bibliotekos lankytojas gali būti laikinai apribojama teisė naudotis bibliotekoje 

kompiuteriais ir internetu. 

                           17. Vartotojai, padarę turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus, atsako Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.. 

 

                                            _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


