
PATVIRTINTA 

Utenos „Saulės“ gimnazijos 

direktoriaus 

2021 m. gruodžio 22 d. 

įsakymu Nr. VK-140  

 

  

 UTENOS „SAULĖS“ GIMNAZIJOS NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA  

TAISYKLĖS  

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Gimnazijos naudojimosi biblioteka taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos kultūros ministro 2010 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-442 „Dėl pavyzdinių 

naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“, nustato bendrą naudojimosi bibliotekos fondais 

tvarką, vartotojo teises, pareigas ir atsakomybę.  

2. Bibliotekos knygų ir vadovėlių fondas yra mokyklos turtas, saugomas valstybės 

įstatymų nustatyta tvarka.  
3. Naudotis biblioteka turi teisę visi mokyklos mokiniai, bendruomenės nariai.  

4. Bibliotekos darbo laiką tvirtina mokyklos direktorius.  

  

II. VARTOTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO IR REGISTRAVIMO 

BIBLIOTEKOJE TVARKA 

 

5. Vartotojų aptarnavimo sąlygos  nustatomos naudojimosi taisyklėse, remiantis 

teisėtumo, sąžiningumo, proporcingumo ir nediskriminavimo principais ir atsižvelgiant į bibliotekos 

veiklos specifiką.  

6. Bibliotekos lankytojas – kiekvienas asmuo, apsilankęs bibliotekoje, nepaisant jo 

apsilankymo tikslo (paimti arba grąžinti spaudinį ar kitą iš bibliotekos pasiskolintą dokumentą, gauti 

informaciją, aplankyti parodą, dalyvauti bibliotekos organizuojamame renginyje ir pan.).  
7. Bibliotekoje mokiniai  registruojami pagal gimnazijos patvirtintą mokinių sąrašą.  

8. Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti, 

pasirašydamas skaitytojo formuliare.  

9. Skaitytojas formuliare pasirašo už kiekvieną spaudinį. Juos grąžinus, tokia pat tvarka 

skaitytojo formuliare pasirašo bibliotekininkas.  
10. Skaitytojai ir lankytojai aptarnaujami bibliotekos abonemente ir  skaitykloje.   

11. Vadovėliai ir mokymo priemonės  išduodami  mokytojams ir mokiniams.  

12. Naujausi  periodiniai leidiniai ir laikraščiai į namus neišduodami.  

13. Baigiantis mokslo metams, vartotojai privalo atsiskaityti su biblioteka.  

14. Viešos interneto prieigos paslaugos bibliotekoje vartotojams teikiamos nemokamai.  

  

III. VARTOTOJO IR LANKYTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

                   Vartotojas turi teisę:  

15.Gauti išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas 

paslaugas, aptarnavimo sąlygas ir procedūras.  
16. Naudotis bibliotekos informacijos paieškos priemonėmis.  

17. Pratęsti bibliotekos dokumentų panaudos terminą, rezervuoti panaudai dokumentus 

(įrangą ar patalpas).  



18. Naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir vieša interneto prieiga; 

esant techninėms sąlygoms, bibliotekoje naudotis asmeniniais nešiojamais kompiuteriais.  
19. Darbui prie kompiuterių pirmumo teisę turi:  

20. Mokytojai, norintys vesti pamoką, neformaliojo ugdymo užsiėmimus.  

20.1. Mokiniai su mokytojo rekomendacija.  

20.2. Mokiniai, atliekantys projektus, rašantys referatus ir kt.  

20.3. Naudotis kitomis bibliotekų paslaugomis (rinkti informaciją internete, įsirašyti 
informaciją į bet kurią kompiuterinę laikmeną jeigu mokinys atėjo su konkrečia mokytojo užduotimi, 
atsispausdinti dokumentą reikalingą ugdymo procesui).  

20.4. Jei skaitykloje vyksta renginys, organizatoriaus reikalavimu, kitiems lankytojams 

dirbti prie kompiuterių neleidžiama.  

      21. Tik asmeniniam naudojimui kopijuoti bibliotekos dokumentus nepažeidžiant Lietuvos 

Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatų.  

      22. Vartotojas turi teisę pareikšti savo nuomonę žodžiu ar raštu apie bibliotekos darbą ir 

jos teikiamų paslaugų kokybę.  

      Vartotojas privalo:  
      23. Laikytis naudojimosi taisyklių ir nustatytų elgesio viešoje vietoje reikalavimų.  

                  24. Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos), siekiant užkirsti kelią viruso plitimui bei atsižvelgiant į Europos ligų prevencijos ir 

kontrolės centro, Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, kiekvienas lankytojas privalo 

dėvėti nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių FFP2), laikytis griežtos 

rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo ir pagal galimybes saugaus atstumo nuo kitų asmenų. 
                  25. Nekeisti bibliotekos fondų sustatymo tvarkos.  

                  26. Neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei dokumentai neįrašyti į panaudai 

išduotų dokumentų apskaitą (formuliarus).  

                  27. Laiku grąžinti panaudai gautus dokumentus arba nustatyta tvarka pratęsti panaudos 

terminą.  

                  28. Gavus dokumentus ar bibliotekos įrangą panaudai patikrinti, ar nėra defektų 

(išplėšymų, subraukymų, išpjaustymų ar gedimų). Juos pastebėjus, pranešti bibliotekos darbuotojui.  
                  29. Baigus darbą kompiuterizuotą darbo vietą palikti tvarkingą.  

                  30. Be bibliotekos darbuotojo leidimo bibliotekos kompiuteriuose nediegti atsineštos arba 

atsisiųstos iš interneto programinės įrangos.  

                  31. Nepalikti informacijos ant darbalaukio (nes tvarkant kompiuterius iš darbalaukio 

informacija ištrinama), nekeisti darbalaukio fono, sugedus kompiuteriui jo savavališkai netaisyti, 

nekeisti naršyklių parametrų ir darbo aplinkos.  

      Vartotojo atsakomybė:  

                  32. Vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos spaudinį (knygas), turi jį 

pakeisti tokiu pat arba grąžinti lygiavertį iš reikalingų knygų sąrašo, arba atlyginti dvigubą jo kainą.  

                  33. Už pamestą ar sugadintą vadovėlį vartotojas privalo atpirkti lygiavertį arba sumokėti 

dvigubą kainą.  

                  34. Baigęs gimnaziją ar dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi mokinys ar 

nebedirbantis mokykloje mokytojas ar kitas darbuotojas privalo atsiskaityti su biblioteka. Mokiniai 

turimus vadovėlius, mokymo priemones ir kitus spaudinius grąžina bibliotekininkui. Bibliotekininkas  

pasirašo išeinančio mokinio atsiskaitymo lape pagal pateikta formą.  

                 35. Tyčia sugadinęs bibliotekos turtą ar įvykdęs kitus naudojimosi biblioteka taisyklių 

pažeidimus, vartotojas gali būti įspėtas, informuotas gimnazijos direktorius, tėvai ar globėjai.  

                36. Bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems naudojimosi taisykles, 

mokyklos direktoriaus įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis 

biblioteka.  



IV. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

     Biblioteka turi šias teises:  

                 37. Parengti ir patvirtinti naudojimosi taisykles.  

                 38. Vartotojas į namus gali gauti ne daugiau 5 spaudinių ir ne ilgesniam kaip 30 dienų 

laikotarpiui, mokomoji literatūra (vadovėliai, atlasai, žemėlapiai ir kt.) išduodami visiems mokslo 

metams neribotai. Geriausiems vartotojams bibliotekininkės nuožiūra, gali būti išduodama knygų 

vasaros atostogoms.  

                39. Naujai gauti, didelę paklausą turintys leidiniai (reti ir vertingi spaudiniai, mokomoji 

literatūra ir kiti informaciniai leidiniai) išduodami ne ilgesniam kaip 7 dienų laikotarpiui.  

                40. Enciklopediniai leidiniai, žinynai, žodynai ir kt. spaudiniai (turintys spec. atžymą) į 

namus neišduodami.  

                41. Informuoti klasių auklėtojus, mokyklos administraciją ir kitas bibliotekas apie 

vartotojus, negrąžinusius panaudai išduotus dokumentus.  

    Biblioteka aptarnaudama lankytojus ir vartotojus privalo:  

                42.Vadovautis pagarbos žmogaus teisėmis, lygių galimybių, teisingumo, 

nediskriminavimo, profesinės etikos principais, bibliotekos nuostatais ir šiomis taisyklėmis.  

                43. 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, trukmę.  

                43.1. Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai šalyje dėl COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos), siekiant užkirsti kelią viruso plitimui bei atsižvelgiant į Europos ligų 

prevencijos ir kontrolės centro, Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, bibliotekoje 

mokiniai gali lankytis tik konkrečiai nustatytomis dienomis ir valandomis. Mokytojams ir kitiems 

gimnazijos darbuotojams šie apribojimai netaikomi. 

               44. Teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti bibliotekos veiklai renkamų ir tvarkomų asmens 

duomenų saugumą.  

               45. Dokumentų išdavimo panaudai ir vartotojų apskaitą vykdyti pagal reikalavimus, 

nustatytus kultūros ministro įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikos standartuose.  

               46. Viešai (ir elektroninėmis priemonėmis) paskelbti bibliotekos nuostatus ir naudojimosi 

taisykles.  

               47. Rengti vartotojų (aptarnaujamos bendruomenės) poreikių ir nuomonės tyrimus,   

panaudoti jų rezultatus aptarnavimo kokybei gerinti. 

               48. Teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į įgaliotų institucijų pareigūnus, nustačius neteisėtus  

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

 
                                           _____________________________  


