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ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TAISYKLĖS 

 
1. Viešoji biblioteka aptarnauja visus Lietuvos Respublikos piliečius.   

2. Suaugusieji skaitytojai registruojami Registratūroje pateikus pasą ar kitą tolygų tapatybę 
įrodantį  dokumentą. 

3. Asmuo pateikia tikslius ir teisingus asmens duomenis, yra informuojamas apie jų tvarkymo 

tikslus ir sąlygas, išreiškia savo sutikimą (nesutikimą) gauti bibliotekos informaciją ir pasirašo tai 

patvirtindamas registracijos kortelėje. 
4. Asmenys iki 16 metų registruojami pateikus nustatytos formos teisėto jų atstovo  (tėvo, įtėvio, 

globėjo) paraišką. 

5. Kiekvienam naujai įregistruotam lankytojui užpildoma registracinė kortelė ir išduodamas 
neribotą laiką (iki susidėvėjimo) galiojantis elektroninis skaitytojo pažymėjimas – magnetinė kortelė. Šis 

pažymėjimas galioja visose Lietuvos bibliotekose, besinaudojančiose vieninga LIBIS sistema (kitų 

savivaldybių viešosiose, Lietuvos nacionalinėj  Mažvydo, Lietuvos technikos ir kitose).         
 ĮKAINIAI: 

6.1. Skaitytojo pažymėjimo- magnetinės kortelės išdavimas suaugusiems – 2,00 eurai; 

6.2. Moksleiviams iki 14 metų skaitytojo pažymėjimo- magnetinės kortelės išdavimas – 1,00 

euras; 
6.3. Neįgalieji skaitytojai bei sulaukę daugiau nei 70 metų, nuo mokesčio atleidžiami; 

6.4. Pametus skaitmeninį skaitytojo pažymėjimą, jo dublikato išdavimas – 2,50 eurų; 

7. Knygos į namus išduodamos  bibliotekos abonemente, periodiniai leidiniai, knygos bei kiti 
dokumentai iš skaityklų į namus išduodami taip pat. 

8. Dokumentai iš skaityklų gali būti išduodami į namus tik išimties tvarka –  administracijai 

leidus. Tokiu atveju būtina palikti užstatą, kuris nustatomas, atsižvelgiant į knygos vertę. Jei knyga brangesnė,  

imama suma, atitinkanti knygos kainą. 
9. Bibliotekoje teikiamos interneto ir kt. kompiuterinės paslaugos, kurių teikimo tvarką 

reglamentuoja atskiros taisyklės.  

10. Gyventojai, pageidaujantys naudotis bibliotekos paslaugomis, išvardintomis šių taisyklių 7, 
8, 9 punktuose, taip pat – renginių lankytojai, privalo viršutinius rūbus bei didelius krepšius palikti rūbinėje, 

šios tvarkos nesilankantiems paslaugos neteikiamos, į renginius jie neįleidžiami. 

11. Skaitytojams pageidaujant, bibliotekoje teikiamos kompiuterinės, dokumentų įrišimo, 
perrišimo, dokumentų laminavimo, bibliografinio sąrašo sudarymo pagal individualią užklausą, 

tarpbibliotekinio abonemento paslaugos. Skaitytojas moka už pasirinktą paslaugą kainomis, nurodytomis 
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Kunčino viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų sąraše. 
 12. Asmenims, padariusiems bibliotekos fondams žalą, tenka materialinė atsakomybė, kurią 

numato Lietuvos Respublikos įstatymai. 

13. Asmenys, pametę ar sugadinę leidinį, privalo atsilyginti  knyga ar 2 kt. knygomis, 
bibliotekininko pripažintomis lygiavertėmis. Jeigu pakeisti neįmanoma – atlyginti pinigais. 

14. Atlyginant žalą, pirminė spaudinio kaina nustatoma pagal leidimo metus. Spaudinio, išleisto 

iki 1990 m. imtinai, kaina indeksuojama 100 kartų, išleisto nuo 1990 m. iki 1992 07 01 – 10 kartų. Skaitytojas 
privalo bibliotekai atlyginti iki dešimteriopos indeksuoto leidinio vertės. Už ypač didelę vertę turinčius 

leidinius: meno knygas, albumus, žodynus ir vertus leidinius atsilyginama antikvarine jo verte.  

15. Knygos į namus išduodamos 30 dienų laikotarpiui, kai kurie leidiniai pakartotinai tęsiami dar 

vienam mėnesiui. Tuo atveju, kai skaitytojas piktybiškai negrąžina pasiskolintų spaudinių, biblioteka pasilieka 
sau teisę kreiptis į antstolius dėl nuostolių išieškojimo. 

16. Negrąžinus knygų laiku, už kiekvieną uždelstą dieną skaitytojas privalo mokėti delspinigius 

– po 1 euro centą už kiekvieną negrąžintą leidinį atskirai.  
17. Skaitytojas, tyčia sugadinęs bibliotekos turtą ar padaręs kitus taisyklių pažeidimus, gali 

prarasti teisę naudotis biblioteka. 

18. Skaitytojai kiekvienais metais privalo persiregistruoti ir patikslinti duomenis. 

19. Bibliotekos darbuotojai privalo su šiomis taisyklėmis supažindinti kiekvieną skaitytoją, 
pasirašant jam skaitytojų registracijos kortelėje. 


