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ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

LAIKINOSIOS LANKYTOJŲ APTARNAVIMO TAISYKLĖS 

 

Patvirtintos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. 

Sprendimu Nr. V-974 „Dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų“ bei 2020 

m. gegužės 8 d. Sprendimu Nr. V – 1108 „Dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų 

sąlygų pakeitimo“. 

 

Galioja nuo 2020-05-18 iki karantino pabaigos ar atskiro patikslinimo. 

 

1.  J. Kunčino viešojoje bibliotekoje ir jos miesto padaliniuose (išskyrus Vidzgirio 

filialą) nuo gegužės 18 d. teikiamos šios paslaugos:  

1.1  ABONEMENTO, t. y. knygų skolinimo į namus (visose miesto bibliotekose, 

išskyrus Vidzgirio filialą). 

1.2 KNYGŲ SKAITYKLOS (tik Centrinėje bibliotekoje, Seirijų g. 2 ). 

1.3 PRIEIGOS PRIE INTERNETO (tik Centrinėje bibliotekoje ir Vaikų ir 

jaunimo literatūros skyriuje, filialuose – neteikiama). 

1.4 KOPIJAVIMO, SPAUSDINIMO, SKENAVIMO (visose miesto bibliotekose, 

išskyrus Vidzgirio filialą). 

 ***PERIODIKOS SKAITYKLOS paslaugos neteikiamos nė vienoje miesto 

bibliotekoje.      

2. Visomis 1 punkte išvardintomis paslaugomis pageidaujantys pasinaudoti 

lankytojai aptarnaujami tik su veido kaukėmis ir pirštinėmis, kurios prieš paslaugos 

teikimą dezinfekuojamos dezinfekciniu skysčiu (bibliotekoje), būtina laikytis saugaus 

atstumo (2 m). 

3.  ABONEMENTO, t. y. knygų išdavimo į namus, paslaugų teikimo tvarka 

nesikeičia: knygas būtina užsakyti iš anksto – el. kataloge ar telefonu, grąžinamas knygas 

palikti specialioje dėžėje ar kitoje bibliotekininko nurodytoje vietoje. 

4.  PRIEIGAI PRIE INTERNETO būtina išankstinė registracija (telefonu Nr. 

8 315 32446 – Centrinėje bibliotekoje, 8 315 39 523 – Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje, 

Topolių g. 21).  

Vienas lankytojas šia paslauga gali naudotis ne ilgiau, nei 1 val. per dieną. 

 

5.  KNYGŲ SKAITYKLOS ar KOPIJAVIMO, SPAUSDINIMO, 

SKENAVIMO paslaugoms išankstinė registracija nebūtina. 

6.  LANKYTOJAI, NESILAIKANTYS 2–5 PUNKTUOSE IŠVARDINTŲ 

REIKALAVIMŲ – NEAPTARNAUJAMI. Taip pat draudžiama bibliotekoje žodžiais (ar 

veiksmais) žeminti kitų vartotojų ir darbuotojų žmogiškąjį orumą, ignoruoti 

bendruosius higienos ir elgesio viešosiose vietose reikalavimus. Nepaklūstantiems 

teisėtiems šia tvarka nustatytiems reikalavimams, biblioteka pasilieka sau teisę kviesti 

policijos pareigūnus. 


