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RASEINIŲ MARCELIJAUS MARTINAIČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VARTOTOJŲ
NAUDOJIMOSI KOMPIUTERIAIS IR INTERNETO PASLAUGOMIS TAISYKLĖS
I. BENDROJI DALIS
1. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka)
vartotojų naudojimosi kompiuteriais ir interneto paslaugomis taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato
Bibliotekos vartotojų naudojimosi kompiuteriais ir interneto paslaugomis tvarką, jų teises, pareigas
ir atsakomybę.
2. Bibliotekoje kompiuterizuotos darbo vietos su vieša interneto prieiga skirtos
Bibliotekos vartotojų poreikiams tenkinti:
2.1. informacijos paieškai interneto tinkluose, prenumeruojamose duomenų bazėse,
skaitmeninės informacijos laikmenose;
2.2. darbui su Microsoft Office programomis;
2.3. kompiuteriniams žaidimams, išskyrus Informacijos skyriuje;
2.4. elektroninėms paslaugoms.
II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA
3. Viešos interneto prieigos paslaugos Bibliotekoje vartotojams teikiamos be skaitytojo
(laikinojo skaitytojo) pažymėjimo ir nemokamai. Viešos interneto prieigos lankytojai registruojami
nustatytos formos registre (pridedama).
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4. Viešos interneto prieigos lankytojai registruotais portalo vartotojais tampa tada, kai
Bibliotekos darbuotojas juos užregistruoja suteikdamas jiems prisijungimo vardą ir slaptažodį.
5. Lankytoją, pirmą kartą besinaudojantį vieša interneto prieiga, Bibliotekos
darbuotojai supažindina su taisyklėmis ir suteikia prisijungimo vardą.
6. Naudotis kompiuteriais ir internetu gali visi Bibliotekos vartotojai, mokantys dirbti
kompiuteriu ir susipažinę su šiomis taisyklėmis.
7. Nepilnamečiai viešos interneto prieigos vartotojai, pateikę mokinio pažymėjimą,
registruojami viešos interneto prieigos žurnale, nurodant vardą, pavardę, amžių, lankymosi datą,
naudojimosi kompiuteriu laiko pradžią ir pabaigą.
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8. Vartotojai prie kompiuterio dirba po vieną.
9. Vartotojas, pasinaudojęs reikiamą laiką kompiuteriu ir vieša interneto prieiga,
privalo atsijungti nustatyta tvarka.
10. Kompiuteriai išjungiami likus 10 min. iki Bibliotekos darbo laiko pabaigos.
III. VARTOTOJŲ TEISĖS
11. Vartotojai turi teisę:
11.1. nemokamai naudotis kompiuteriu ir vieša interneto prieiga;
11.2. dirbti prie kompiuterio vieną valandą. Jei nėra laukiančių laisvo kompiuterio –
laikas neribojamas;
11.3. atliktą darbą įrašyti jį į savo laikmeną (kompaktinė plokštelė CD, USB);
11.4. esant problemų dėl kompiuterio, nedelsiant apie tai informuoti darbuotoją;
11.5. nepilnamečiai vartotojai (asmenys iki 18 metų) gali naudotis kompiuteriu ir
vieša interneto prieiga ne ilgiau 2 val. per dieną su 15 min. pertrauka po vienos valandos
naudojimosi šia prieiga;
11.6. patogiu būdu (žodžiu, telefonu, elektroniniu paštu) pranešęs darbuotojui ir su juo
suderinęs tikslų laiką, iš anksto rezervuoti sau vietą prie kompiuterio. Kompiuterizuotos vietos
išankstinis užsakymas galimas ne daugiau dviems valandoms per savaitę;
11.7. naudotis bibliotekininko pagalba ieškant informacijos internete;
11.8. naudotis ausinėmis garsinei informacijai išklausyti;
11.9. naudotis galimybe pačiam nusivalyti kompiuterio klaviatūrą ir pelę tam tikslui
skirtomis priemonėmis;
11.10. naudotis Bibliotekoje teikiamomis mokamomis paslaugomis.
12. Vartotojams draudžiama:
12.1. be darbuotojo leidimo naudotis bibliotekos kompiuteriais;
12.2. naudotis svetimu prisijungimo vardu;
12.3. skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą
skatinančią informaciją, elektroniniu paštu platinti elektronines šiukšles, piktybines programas,
virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines sistemas;
12.4. laužyti, gadinti kompiuterius ir kitą inventorių;
12.5. instaliuoti, atsisiųsti ir bandyti programas, keisti naršyklių parametrus bei darbo
aplinką;
12.6. triukšmauti ir trukdyti dirbti kitiems, naudotis mobiliuoju telefonu skaitykloje.
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IV. VARTOTOJŲ ATSAKOMYBĖ
13. Vartotojai, naudodamiesi kompiuteriais ir vieša interneto prieiga, privalo laikytis
šių Taisyklių ir Naudojimosi Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešaja biblioteka taisyklių.
14. Vartotojui, pažeidusiam šias Taisykles ir Naudojimosi Raseinių Marcelijaus
Martinaičio viešaja biblioteka taisykles, pareiškiamas Bibliotekos darbuotojo, atsakingo už prieigos
taškų priežiūrą, žodinis įspėjimas.
15. Vartotojams, grubiai pažeidusiems naudojimosi kompiuteriais ir vieša interneto
prieiga tvarką (pvz., sąmoningai ištrynė arba pakeitė kompiuterių programinę įrangą ir pan.),
Bibliotekos direktoriaus įsakymu terminuotam ar visam laikui gali būti apribota teisė naudotis
kompiuteriais ir vieša interneto prieiga.
16. Bibliotekai padarytą žalą vartotojas privalo atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka.
Žalos neatlyginus, ji išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka.
17. Už nepilnamečių vartotojų padarytą žalą atsako tėvai, įtėviai arba globėjai.
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