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ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS FRIDRICHO BAJORAIČIO
VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS NAUDOJIMOSI INTERNETO PASLAUGOMIS
TAISYKLĖS
I. BENDROJI DALIS
1. Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka)
naudojimosi interneto paslaugomis taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Bibliotekos vartotojų
naudojimosi interneto paslaugomis tvarką, vartotojų teises, pareigas bei atsakomybę.
2. Bibliotekos Interneto skaitykloje, Periodikos skaitykloje ir Vaikų aptarnavimo skyriuje
esantys kompiuteriai skirti informacijos paieškai interneto tinkluose, duomenų bazėse ir
kompaktiniuose diskuose (CD-ROM, DVD ir kt.).
3. Interneto ir Periodikos skaitykloje aptarnaujami asmenys nuo 14 metų.
4. Vaikai iki 14 metų aptarnaujami Vaikų aptarnavimo skyriuje.
5. Moksleiviai, besimokantys bendrojo lavinimo mokyklose, gimnazijose, internetu naudotis gali
tik po pamokų.
6. Vartotojai gali naudotis tik Bibliotekos įdiegtomis programomis.
7. Vartotojai Bibliotekoje gali naudotis bevieliu internetu.
II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA
8. Vartotojas, norintis naudotis interneto paslaugomis, privalo pateikti Interneto skaityklų
darbuotojui LIBIS Skaitytojo pažymėjimą arba gauti iš bibliotekininko vienkartinius prisijungimo
duomenis.
9. Interneto skaityklos darbuotojas vartotojui nurodo laisvą darbo vietą. Vartotojai prie
kompiuterių dirba po vieną.
10. Interneto paslaugos Bibliotekoje yra nemokamos.
11. Naudotis interneto paslaugomis galima 1 valandą per dieną.
12. Interneto vartotojai, norintys naudotis internetu pirmą kartą, supažindinami su šiomis
Taisyklėmis.
13. Bevielio interneto vartotojai gali atsinešti savo nešiojamuosius kompiuterius ir jais naudotis.
14. Neužsiregistravę vartotojai, neaptarnaujami.
III. VARTOTOJŲ TEISĖS
15. Įspėjęs skaityklos darbuotoją vartotojas gali atsispausdinti ir nuskenuoti reikiamą dokumentą.
Dokumento spausdinimas ir skenavimas – mokama paslauga.
16. Vartotojai neturi teisės:
16.1. naudotis kompiuteriais ne informacijos paieškos tikslais, žaisti ir skaityti pornografinę,
smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją (žr. Lietuvos Respublikos
visuomenės informavimo įstatymą, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos
poveikio įstatymą bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus);
16.2. įrašyti savo laikmenų duomenis lokaliame kompiuterio diske;
16.3. savavališkai išjungti kompiuterį, gadinti kompiuterinę ir programinę įrangą;
16.4. naudotis kitų vartotojų prisijungimo prie viešosios interneto prieigos duomenimis;
16.5. garsiai kalbėti, triukšmauti ar kitokiais veiksmais trukdyti kitiems vartotojams.

IV. VARTOTOJŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
17. Vartotojai, naudodamiesi interneto paslaugomis, privalo laikytis interneto etikos normų, šių
Taisyklių bei Naudojimosi Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešąja biblioteka taisyklių.
18. Dirbant kompiuterine technika, pastebėjus programinės arba techninės įrangos gedimus,
nedelsiant baigti darbą kompiuteriu ir informuoti bibliotekininką.
19. Vartotojai asmeniškai atsako už informaciją, pateiktą kompiuterių tinkluose.
20. Vartotojai asmeniškai atsako už veiksmus (veiklas), vykdytus internete, ir savo prisijungimo
slaptažodžius bei duomenis, saugomus asmeninėse laikmenose.
21. Vartotojai, baigę darbą, turi uždaryti visas programas, bet kompiuterio neišjungti.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Kompiuteriai išjungiami likus 10 min. iki Bibliotekos uždarymo.
23. Už šių Taisyklių nesilaikymą, ypač grubius pažeidimus (nepaklusnumą, keiksmažodžių
vartojimą, triukšmavimą, šiukšlinimą) interneto vartotojams gali būti atimta teisė naudotis interneto
prieiga ribotam arba visam laikui.
24. Už chuliganiškus veiksmus Bibliotekos darbuotojas turi teisę iškviesti Šilutės rajono
policijos komisariato pareigūnus.
25. Už grubų Taisyklių pažeidimą, padarytą Bibliotekai turtinę žalą, vartotojai atsako Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
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