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PATVIRTINTA
Vilniaus r. Avizieniu gimnazijos

::0;:ke;k±o::i*,~##dfrp
NAUDOJIMOSI VILNIAUS R. AVIZIENIU GIMNAZIJOS BIBLIOTEKA TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Naudojimosi  Vilniaus  r.  Avizieniu  gimnazijos  biblioteka  taisykles  (toliau  -taisykles)
nustato   bendraja  asmenu  registravimo,   registruotuju  vartotoju   asmens   duomequ  tvarkymo   ir
paslaugu  teikimo   tvarka  Vilniaus   r.   Avizieniu   gimnazijos   bibliotekoje   (toliau  -   biblioteka),
vartotojo teises, pareigas ir atsakomyb?, bibliotekos teises ir pareigas.

2.   Naudotis   bibliotekos   paslaugomis   turi   teis?   visa   Vilniaus   r.   Avizieniu   gimnazijos
mokiniai,   mokytojai   ir   darbuotojai   Lietuvos  Respublikos  biblioteku  istatymo   ir   Siu  taisykliu
nustatyta tvarka.

3. Taisyklese vartojamos sayokos:
3.1. Bibliotekos paslauga -bet kuri bibliotekos veikla, organizuojama ir vykdoma tenkinant

vartotoju informacinius,  mokslinius,  kulttrinius,  edukacinius, profesinius,  laisvalaikio poreikius  ir
naudojant  visus  prieinamus  informacijos  i§teklius,   bibliotekos  iranga,  patalpas  bei   specialistu
kompetencija.

3.2. Registruotasis vartotojas -vartotojas, kuris yra registruotas bibliotekos informacineje
sistemoje,  turintis  teise  rezervuoti  ir  gauti  panaudai  i  namus  bibliotekos  dokumentus,  prat?sti ju
panaudos  termina,  naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis,  kurioms  btitinas  vartotojo  tapatybes
patvirtinimas (identifikavimas).

4.  Kitos  taisyklese  vartojamos  sayokos  atitinka  Lietuvos  Respublikos  biblioteku  istatyme,
Lietuvos  Respublikos  asmens  duomenu teisines  apsaugos  istatyme,  Lietuvos  Respublikos  autoriu
teisiu ir gretutiniu teisiu istatyme,  Lietuvos Respublikos vaiko teisiu apsaugos pagrindu istatyme,
Lietuvos Respublikos informacines visuomenes paslaugu istatyme vartojamas sayokas.

11 SKYRIUS
ASMENU REGISTRAVIM0 TVARKA

5. Fizinis asmuo, pageidaujantis tapti registruotuoju bibliotekos vartotoju, turi:
5.1. susipazinti su naudojimosi biblioteka taisyklemis;
5.2.  nurodyti  asmens  tapatybes  duomenis  (varda,  pavard?)  ir  duomenis  ry§ians  palaikyti

(gyvenamosios vietos adresa, telefono numeri).
6.   Gimnazijos  bibliotekoje  mokiniai,  mokytojai  bei   kiti   darbuotojai   registruojami  arba

perregistruojami viena karta per metus, perkeliant registracijai reikalingus duomenis i§ gimnazijos
informaciniu sistemu arba pagal gimnazijos direktoriaus patvirtinta mokiniu bei darbuotoju sara§a.

Ill SKYRIUS
REGISTRUOTUJU VARTOTOJU ASMHNS DUOMENU TVARKYMAS

7. Vartotoju asmens duomenys bibliotekoje gali buti tvarkomi automatiniu ir neautomatiniu
btidu.

8. Tvarkydama vartotoju asmens duomenis, biblioteka vadovaujasi 2016 in. balandzio 27 d.
Europos  Parlamento  ir  Tarybos  reglamento  (ES)  2016/679  del  fiziniu  asmenu  apsaugos  tvarkant
asmens duomenis ir del laisvo tokiu duomeng judejimo ir kuriuo panaikinana Direktyva 95/46AIB
(Bendrojo   duomenu   apsaugos   reglamento)   (toliau   -   Reglanentas   (ES)   2016/679),   Asmens
duomequ teisines apsaugos istatymo, kitu teises aktu, reglamentuojan6iu asmens duomequ apsauga,
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reikalavimais.
9. Vartotoju asmens duomenys tvarkomi §iais tikslais:
9.1. organizuoti vartotoju aptamavima ir informacini aprfupinima;
9.2. vykdyti vartotoju apskaita;
9.3. nustatyti asmens tapatyb?.
10. Apibendrinti bibliotekos vartotoju asmens duomenys naudojami statistikos tikslais.
11.   Tvarkydama  asmens   duomenis   biblioteka  remiasi   sutarties   sudarymo   ir  vykdymo,

sutikimo,   pareigos   pagal   taikomus   teises   aktus   vykdymo   teisiniais   pagrindais   ar   kitomis
Reglamento ¢S) 2016/679 6 straipsnio 1  dalyje nustatytomis teiseto tvarkymo salygomis.

12.  Vartotoju  duomenys  atnaujinami  toatikslinami)  periodiskai,  ne  re6iau  kaip  karty  per
metus.

13.  Automatiniu btidu ir neautomatiniu bddu tvarkomi asmeus  duomenys  saugomi tol,  kol
vartotojas naudojasi bibliotekos paslaugomis. Suejus Siam terminui, asmeus duomenys sunaikinami.

14. Vartotojas del savo, kaip duomenu subjekto, teisiu igyvendinimo gali kreiptis i biblioteka
tiesiogiai     ar     naudojimosi     biblioteka     taisyklese     nurodytu     elektroninio     pa5to     adresu:
gimnaziiaavizien iu@gmail. com. Nagrinejami tik identifikuotu vartotoju ra§ytiniai pra§ymai.

15. Bibliotekai patenkinus vartotojo pra§yma i§trinti j o asmeus duomenis, vartotojas netenka
galimybes naudotis paslaugomis, kurioms btitinas j o tapatybes patvirtinimas (identifikavimas).

16.  Automatiniu  ir  neautomatiniu  btidu  tvarkomu  asmens  duomenu  sauguma  biblioteka
uztikrina  igyvendindama  infrastruktines  (tinkanas  technines  irangos  i§destymas  ir  priezitira,
grieztas gaisrines saugos taisykliu laikymasis ir kt.), administracines (asmenu, dirban6iu su asmens
duomenimis,   mokymas,   vidaus   dokumentu  rengimas  ir  kt.),  telekomunikacines   (informaciniu
sistemu  priezitira,  naudojimosi  intemetu  saugumo  uztikrinimas,  slaptazodziu  naudojimas  ir  kt.)
priemones.

IV SKYRIUS
PASLAUGU TEIKIMO TVARKA

17.  Biblioteka  teikia  paslaugas  pagal  gimnazijos  nuostatuose  apibreztus  veiklos  tikslus  ir
funkcijas.

18.   Informacija   apie   bibliotekos   teikiamas   paslaugas   bei  ju  teikimo   tvarka   skelbiana
gimnazijos bibliotekos intemeto puslapyje.

19. Bibliotekos dokumentu panauda:
19.1.  vartotojui  panaudai  i§duodanas  tik vienas  to  paties pavadinimo  ir  laidos  bibliotekos

dokumento egzempliorius ;
19.2.  mokytojams  ugdymo  procesui  reikalingi  dokumentai  i§duodami  mokslo  metans,  o

mokiniams  bei  kitiems  gimnazijos  darbuotojans  i5duodami  ne  daugiau  kaip  5  dokumentai  ir ne
ilgesnian kaip 14 dienu laikotaapiui;

19.3.   vartotojas  gali  prat?sti  panaudai   i  nanus  i§duoto   dokumento   grqzinimo  termina,
isskyrus  atvejus,  kai jis  turi  kitu  laiku  negrazintu  dokumentu  arba  bibliotekos  dokumentas  yra
uzsakytas kito vartotojo;

19.4.  panaudai  mokinians  nei§duodami  vertingi,  informaciniai,  elektroriniai  dokumentai,
Zodynai.

V SKYRTS
VARTOTOJO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

20. Vartotoias turf teise:
20.1. gauti i§samia, tikslia ir ai§kia informacija apie bibliotekos dokumentu fonda, teikiamas

paslaugas, ju teikimo procedtiras ir aptamavimo sqlygas;
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20.2.    naudotis    visais    bibliotekoje    sukauptais    ir    prieinamais    informacijos    i§tekliais,
informacijos paie§kos priemonemis,  bibliografines  informacijos tvarkymo  irankiais,  turima iranga
bei patalpomis (erdvemis);

20.3. tiesiogiai arba nuotolinio ry§io priemonemis pateikti informacin? uzklausa ir ne veliau
kaip per dvi darbo dienas gauti atsakyma i ja;

20.4. gauti kousultacijas  informacijos paie§kos, atrankos, tvarkymo ir naudojimo klausimais;
20.5.   naudotis   bibliotekos   kompiuterizuotomis   darbo   vietomis,   vie fa   intemeto   prieiga,

belaidziu intemetu bei asmeniniais ne5ioj amaisiais kompiuteriais;
20.6. Iankytis bibliotekoje organizuojamuose vie§uosiuose renginiuose;
20.7. asmeniniam naudoj imui nekomerciniais tikslais atgaminti bibliotekos dokumentus ar ju

fragmentus;
20.8.  teikti  pra§ymus,  pasiulymus  ir  skundus  del  bibliotekos  teikianu  ir (ar)  planuojanu

teikti paslaugu bei aptamavimo salygu.  Pra§ymai ir skundai nagrinejami vadovaujantis Pra§ymu ir
skundu  nagrinejimo   ir   asmenu   aptarnavimo   viesojo   administravimo   subjektuose   taisyklemis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2007 in.  rugpjti6io 22  d.  nutarimu Nr.  875  ,Del
pra§ymu   ir   skundu   nagrinejimo   ir   asmenu   aptamavimo   viesojo   administravimo   subjektuose
taisykliu patvirtinimo ;

20.9. igyvendinti savo, kaip duomenu subjekto, teises:
20.9.1. suzinoti @uti informuotam), ar bibliotekoje tvarkomi jo asmeus duomenys, gauti ju

kopija (teise Zinoti) ir susipazinti  su papildoma informacija, numatyta Reglanento  (ES) 2016/679
15 straipsnio  1  ir 2 dalyse (teise susipazinti);

20.9.2.   reikalauti   i§taisyti   arba,   atsizvelgiant   i   duomequ   tvarkymo   tikslus,   papild)rfi
nei§samius asmeus duomenis (teise i5taisyti);

20.9.3. reikalauti i§trinti asmeus duomenis, jei asmeus duomenys buvo tvarkomi remiantis
sutikimu ar pagal teises  aktus yra kitas pagrindas  §iai  teisei  igyvendinti  („teise btiti pamir§tan").
Teises aktu nustatyta tvarka „teise btiti panirstan" gali btiti neigyvendinta;

20.9.4.  Reglamento  ¢S)  2016/679  18  straipsnio  1  dalyje  nurodytais  atvejais  reikalauti
apriboti asmeus duomenu tvarkyma (teise apriboti);

20.9.5. reikalauti tiesiogiai perkelti asmeus duomenis kitam duomeng valdytojui vartotojui
patogia forma, jei  vartotojas  pats pateike  asmeus  duomenis  ir jei jie tvarkomi  automatiniu bndu
sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu (teise perkelti).

21. Vartotoio Dareigos:
21.1.   1aikytis   naudojimosi   biblioteka   taisykliu   ir   kitu   bibliotekos   teikialnas   paslaugas

reglanentuojan6iu teises aktu bei nustatytu elgesio vie§oje vietoje reikalavimu;
21.2.  tausoti  ir  saugoti  panaudal  gautus  dokumentus,  paskolinta  iranga  ir  kita  bibliotekos

turty;
21.3.  Iaiku  grazinti  panaudai  gautus  dokumentus,  paskolinta  iranga  arba  nustatyta  tvarka

pratgiv ju naudojimosi termina;
21.4. patikrinti gautus panaudai dokumentus ir paskolinta iranga, ar nera defektu (i§ple§ymu,

subraukymu, ispjaustymu ar gedimu), o juos pastebejus nedelsiant prane§ti bibliotekos darbuotojui;
21.5. naudojantis informacijos i§tekliais vadovautis Autoriu teisiu ir gretutiniu teisiu istatymo

nuostatomis;
21.6.   pasikeitus   asmeus   duomenims   toavardei,   gyvenanajai   vietai   ir   kt.)   nedelsiant

informuoti biblioteka.
22. Vartotoiui draudziama:
22.1. i§sinesti dokumentus ar iranga i§ bibliotekos patalpu, jei jie neira§yti i panaudai i§duotu

dokulnentu, paskolintos irangos apskaita arba negautas bibliotekos darbuotojo leidimas;
22.2.  be  bibliotekos  darbuotojo  leidimo  bibliotekos  kompiuteriuose  idiegti  atsine§ta  arba

atsisiustq is intemeto programin? iranga;
22.3.  bibliotekoje,  naudojantis  vie§os  intemeto  prieigos paslaugomis,  skaityti pomografin?,

smufta,  terorizma  bei  kitokia  nusikalstama  veiklq  skatinan6ia  informacija,  platinti  elektronines
§iuk§les, piktybines prograinas, isilauzti i kitas kompiuterines sistemas;
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23. Vartotoio atsakomvbe:
23.1.  vartotojas,  prarad?s  ar nepataisomai  sugadin?s bibliotekos  dokumentus, pakei6ia juos

tokiais  pat  arba  pripazintais  lygiaver6iais  dokumentais.   Dokumentai  pripazistami  lygiaver6iais
ivertinus  prarastu  dokumentu  kaina,   leidimo  metus,  turimu  egzemplioriu  skai6iu  ir  paklausa
bibliotekoje;

23.2.    nusta6ius   ty6inio    bibliotekos    dokumentu,    irangos    ar   kito   turto   pasisavinimo,
sugadinino   ar   sunaikinimo   atvejus,   vartotojas   atsako   Lietuvos   Respublikos   administraciniu
nusizengimu kodekso nustatyta tvarka;

23.3.  uZ vartotojo  iki  16 metu amziaus prarastus arba nepataisomai sugadintus dokumentus
ir (ar) gala, padaryta kitam bibliotekos turtui, atsako jo atstovas (tevas, itevis, globejas ar rdpintojas)
naudojimosi biblioteka taisykliu ir teises aktu nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS
BIBLI0TEKOS TEISES IR PAREIGOS

24. Biblioteka turf teise:
24.1. rinkti ir tvarkyti Siu taisykliu 9 punkte nustatytiems tikslams pasiekti butinus vartotojo

asmens duomenis;
24.2.  nustatyti  vartotojalns  i§duodanu  dokumentu,  irangos  skai6iu  ir  skolinimo  terminus,

termino prat?simo ir dokumentu, irangos rezervavimo tvarka;
24.3. papra§yti vartotoju parodyti i§sine§amus dokumentus ir daiktus, jeigu kilo itarimas del

bibliotekos turto ar bibliotekos vartotojo asmeninio turto vagystes;
24.4.   papra§yti   vartotoju   pasi5alinti   i§   bibliotekos   patalpu,  jeigu   pazeidzia   bibliotekos

teikianas paslaugas reglamentuojan5ius teises aktus;
24.5.   gimnazijos  vadovo   sprendimu  terminuotam  laikui   apriboti   asmeus  teis?  naudotis

biblioteka  ar  kuria  nors  i§  bibliotekos  teikiamu  paslaugu,  jei  vartotojas  nesilaike  naudojimosi
biblioteka taisykliu ir (ar) kitu teikiamu paslaugu tvarka reglamentuojan6iu teises aktu;

24.6.  suderinus  su  gimnazijos  vadovy   ne  daugiau kaip  viena  darbo  diena per menesi  del
bibliotekos prevenciniu priezidros priemoniu neaptamauti vartotoj u.

25. Bibliotekos Dareigos:
25.1. uztikrinti 5iose taisyklese nustatytu vartotoju teisiu igyvendinima;
25.2. teikiant paslaugas vadovautis pagarbos Zmogaus teisems, lygiu galimybiu, teisingumo,

nediskriminavimo,  profesines  etikos  principais,  gimnazijos  nuostatais  ir  naudojimosi  biblioteka
rfusyklemis;

25.3.   patvirtinti   ir   giinnazijos   bibliotekos   intemeto   puslapyje   paskelbti   naudojimosi
biblioteka taisykles ir kitus norminius dokumentus, butinus teikiant specializuotas paslaugas ;

25.4.  patikslinti  asmeus  duomequ  saugojimo  terminus  ir bibliotekos kontaktus  ry§ianis  del
asmeus duomeng apsaugos;

25.5.   nustatyti  bibliotekos   darbo   (vartotoju  aptamavimo)   laika,  ji  keisti  tik  i§imtiniais
motyvuotais atvejais, ne veliau kaip pries 5 darbo dienas gimnazijos bibliotekos intemeto puslapyje
paskelbus informacija apie pasikeitimus, ju priezastis, trukm?;

25.6.  i§duodant  bibliotekos  dokumentus,  iranga  panaudai  nurodyti  panaudos  terming  bei
grqzinimo data, esant galimybems, elektroninemis ir kitomis ry§io priemonemis priminti vartotojui
apie besibaigianti panaudos termina;

25.7. vertinti bibliotekos vartotoju aptamavimo kokyb?;
25.8.  uztikrinti  bibliotekos  paslaugu  prieinamuma  negalia  turintiems  asmenims,  kuriems

reikia specialiu paslaugu ir (ar) aptamavimo salygu;
25.11.  kreiptis  i  policijos  istaiga,  nusta6ius  neteisetus  bibliotekos  dokumentu  ar  kito  turto

pasisavinimo, ty5inio sugadinimo ar sunaikinimo, vie§osios tvarkos pazeidimo atvejus.


