
RADVILISTTo RAJ. SAVTvALDvBES vrnSosros BrBLrorEKos ELEKTBoNTNTU
KNYGU SKAITYKLIIT t5o.tvlMo IR NAUDoJTMo rvARKos ApRASAs

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Radvili5kio raj. savivaldybes vie5osios bibliotekos (toliau - Radvili5kio vie5oji biblioteka)
elektroniniq knygq skaitykliq iSdavimo ir naudojimo tvarkos apra5as (toliau - Apra5as)
reglamentuoja vartotojq aptarnavimo elektronindmis knygq skiityffiemis (toliau - Skaitykle) tvarkq,
varfoto:a ir Radvili5kio viesosios bibliotekos teises bei atsakomybg.
2' Sis Apra5as yra tvirtinamas Radvili5kio raj. savivaldybes vie5osios bibliotekos direktores
isakymu.
3. Sis ApraSas yra RadviliSkio vie5osios bibliotekos vartotojq aptarnavimo taisykliq, patvirtintq
RadviliSkio vie5osios bibliotekos direktores 20ll 1212 d isakymu,,Del RaAviilSkioraj.
savivaldybes vie5osios bibliotekos vartotojq aptarnavimo taisykliq patvirtinimo", dalis, nustatanti
speciali4 Skaitykliq i5davimo ir naudojimo tvark4, aptarnaujant vartttojus.
4. NesusipaZings ir nesutikdamas su Siuo Apra5u vartotojas negali naudotis Skaitykle.

II. ELEKTRONINIU KNYGU SKAITYKLIU ISDAVIMO TVARKA

5' Skaitykle gali b[ti i5duodama naudotis vietoje tik registruotam Radviliskio viesosios bibliotekos
vartotojui, j4 uZsakius :

5.1. Radvili5kio vie5osios bibliotekos portale "www.ibiblioteka.lt" (toliau - portalas);
5.2. Radvili5kio vie5osios bibliotekos elektroniniame kataloge (toliau - WWW-OpaC);
5.3. Vartotojas gali uZsisakyti tu5diq arba su idiegtais jam reikalingais dokumentais Skaityklg.
6. vartotojas uZsakyt4 Skaityklg atsiima uZsakym4 priemusiame fonde.
7. Skaitykles iSdavimo metu vartotojas privalo pasira5yti iSdavimo dokumentus, patvirtindamas
susipaZinim4 su Sio Apra5o nuostatomis ir Skaitykles naudojimosi s4lygomis.

III. ELEKTRONINIU KNYGU SKAITYKLIU NAUDOJIMAS

8. Vartotojas Skaitykle gali naudotis tame Radvili5kio vie5osios bibliotekos skyriuje, kuriame j4
uZsisake.

9' Skaitykle vartotojas gali naudotis iki Radvili5kio vie5osios bibliotekos darbo laiko pabaigos, taip
pat j q rezervuoti rytdienai.
10. Vartotojas, sutikdamas su ApraSe nustatyta tvarka, privalo Skaitykle naudotis atsakingai,
rupestingai, laikydamasis saugos reikalavimq, grphintij4 sveik4, tinkam4 naudoti, su visais 

'

perduotais priedais, jeigu tokie buvo perduoti.
1 1. Skaitykle negali buti perduo damanaudotis tretiesiems asmenims.
12. Vartotojui draudZiama Skaitykleje esandiu ktirinius padarytiviesai prieinamus kompiuteriq
tinklais (intemete) ar kitaip juos platinti bei juos naudoti reklamai ar komerciniais tikslais.

IV. RADVILISKIO BIBLIOTEKOS TEISES IR PAREIGOS

13. Radvili5kio vie5osios bibliotekos darbuotojas, isduodamas skaityklg, turi:
13.1. patikrinti, ar Skaitykles baterija ikrauta;
13.2. iraYyti elektronines knygas, uZsakytas kartu su Skaitykle;
13.3. suteikti konsultacii4 vartotojui, kaip naudotis Skaitykle;
1 3.4. pateikti pasira5yti Skaitykles i5davimo dokumentus;
13.5. vartotojui gr4Zinus Skaityklg, patikrinti Skaitykles ir jos priedq, jeigu jie buvo i5duoti,
eksploatacing buklg;
13'6. i5trinti i5 Skaitykles ira5ytas elektronines knygas; taipatir paties skaitytojo diegtus



dokumentus.
13.T.patvittinti Skaitykles ir jos priedq, jei tokie buvo isduoti, grqLinimo fakt4, jei Skaitykle ir jos
priedai yra tinkami toliau naudoti arba vartotojas yra atsiskaitgs-si,0 Apra5o 2g'punkte 

"*tutytutvarka.

V. ELEKTRONINIV KNYGU SKAITYKLIU GRAZINIMAS

14. Skaffiles gr4Zinimas patvirtintlmas, jei i5duota Skaitykle yra nesugadinta ir tinkama toliau
ryu{o1i bei yra gtqiinami kartu su ja visi i5duoti priedai, jeigu tokie buio i5duoti.
tS. lgi vartotojas grqzila sugadint4 Skaityklg ar grfiinaUe,is.l ar kai kuriq priedq ar gr41inarri
priedai yra sugadinti,. Skaitykles ar jos priedq gr4Zinimas nepatvirtinElmas, tuit inuiupriUojama teise
uZsakyti Skaityklg iki bus atlygintaZala.

.t_0'. 
lei vartotojas prarado ar nepataisomai sugadino Skaityklg ar vien4 iS jos priedq, jeigu tokie buvo

lSOUOtl:

16.1. jis privalo SkaityklE ar pried4 pakeisti tokiu padiu arbalygiaverdiu;
16.2. jei neimanoma pakeisti tokiu padiu arba lygiaverdiu, jis piivalo sumoketi Skaitykles ar jos
priedq isigijimo vertg;
17. Jei vartotdas grqZinapaheist4 (-us) (subraiZyt4, iskelt4 ir pan.), tadiau toliau tinkam4 naudoti
Skaityklg ar jos priedus, jeigu tokie buvo i5duoti, jis privaio atlyginti Skaitykles ar jos pii.aq
taisymo/remonto iSlaidas.
18' Jei vartotojas neatlygina fgdvrli5kio bibliotekai padarytos Zalos,kaip nustatyta Sio Apra5o 16-
1 7 punktuo se, padaryt a zala isieskoma teises aktq nustatyt a tv arka.
19. Jei i5duota SkaityHe neveikia, vartotojas privalo ned-elsiant informuoti Radviliskio bibliotekos
atsaking4 darbuotoj4. Siuo atveju del Skaffiies neveikimo, kuris nesusijgs su vartotojo veiksmais
ir jei Skaitykle neveikia ne del jo kaltes, o del susiklosdiusiq objektyviq aplinkybiq, jis neprivalo
Radvili5kio bibliotekai atlyginti nuostoliq.
20. Skaitykles gr4Zinimas patvirtinamas tik tada,kaiyra padengiamos Skaitykles ar jos priedq, jei
tokie buvo i5duoti, isigijimo ar taisymo i5laidos.
21- Informaciiaapie Skaitykles irlar jos priedq fsigijimo vertg, nurodoma Skaitykles i5davimo
dokumentuose.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22' Sis ApraSas parenglas vadovaujantis Lietuvos Respublikos bibliotekq istatymu, Lietuvos
Respublikos autoriq teisirtr ir gretutiniq teisiq istatymo, Radviliskio viesosios bibliotekos vartotojq
aptarnavimo taisyklemis.

?3 Sio ApraSo pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teise.
24.Yisi nesutarimai, kilg del Sio Apra5o vykdymo, sprendZiami derybil bodu, o nepavykus susitarti,
gindai sprendziami Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.


