
 PATVIRTINTA 

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės  

viešosios bibliotekos direktoriaus  

2020 m. balandžio 24  d. įsakymu Nr. V-43 

(2020 m. gegužės  25  d. įsakymo Nr. V-46     

redakcija) 

 

LAIKINOSIOS PASLAUGŲ  

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽEMAITĖS VIEŠOJOJE  

BIBLIOTEKOJE SUTEIKIMO TVARKOS  

APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Laikinosios paslaugų Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje 

suteikimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) parengtas siekiant organizuoti Kelmės rajono 

savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos ir jos struktūrinių teritorinių padalinių (toliau – 

įstaiga, kai kalbama apie struktūrinius teritorinius padalinius – padaliniai) veiklą laikantis visų 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 

sprendimų ir rekomendacijų karantino ir išėjimo iš karantino sąlygų laikotarpiu, taip pat siekiant 

maksimaliai užtikrinti įstaigos ir jos padalinių vartotojų ir darbuotojų apsaugą bei atsižvelgus į 

išliekančią COVID-19 ligos plitimo grėsmę bei įstaigos galimybes, ir nustato laikinąją paslaugų 

sutekimo įstaigoje ir jos padaliniuose tvarką. 

2. Nuo 2020 m. gegužės 25 d. įstaiga ir jos padaliniai, teikdami paslaugas, organizuoja 

darbą šiame apraše nustatyta tvarka. Prioritetas teikiamas paslaugų teikimui nuotoliniu (vengiant 

socialinio (tiesioginio) kontakto) būdu.  

Lankytojams iki 16 m. amžiaus paslaugos (išskyrus dokumentų panaudą) šiame apraše 

nustatyta tvarka teikiamos nuo 2020 m. birželio 1 d. 

3. Į įstaigą įleidžiami tik apsaugines kaukes arba apsaugines veido priemones dėvintys 

lankytojai, kurių skaičius ribojamas priklausomai nuo aptarnavimo patalpos dydžio, laikantis 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 

sprendimų ir rekomendacijų karantino ir išėjimo iš karantino sąlygų laikotarpiu.   

4. Rizikos grupės asmenims – vyresnio nei 60 m. amžiaus ir (arba) sergantiems lėtinėmis 

ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino 

laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių 

lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas 

nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“: žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai 

navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 

metai); cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2–4 

laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su 

inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios 

šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemioterapija ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo 



šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija 

atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo metu pabaigos 

nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas 

imunosupresinis gydymas), įstaigoje lankytis nerekomenduojama. 

5. Lankytojai privalo laikytis visų šiame apraše nurodytų ribojimų (higienos, kaukių 

dėvėjimo, atstumų, laiko ribojimo, išankstinės registracijos, kurios reikalaujama norint gauti 

individualias konsultacijas, mokymus, edukacijas pagal kultūros paso programą, paslaugas JIE ir 

kt.). Nesilaikantiems šiame apraše nurodytų reikalavimų paslaugos neteikiamos. 

 

II SKYRIUS 

LAIKINA BIBLIOTEKOS DOKUMENTŲ PANAUDOS  

ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

6. Bibliotekos dokumentų užsakymas vykdomas visomis įstaigos ar padalinio darbo 

dienomis ir darbo valandomis (išskyrus tuos atvejus, kai padalinio darbuotojas atostogauja arba 

yra laikiname nedarbingume) šiais būdais: 

6.1. atvykus į įstaigą ar jos padalinį pirmadieniais–penktadieniais: įstaigoje Kelmėje nuo 

9.00 val. iki 17.00 val., padaliniuose – jų darbo laiku; 

6.2. rezervuojant juos pasinaudojant Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos 

(toliau – LIBIS) priemonėmis, pasirinkus įstaigą ar jos padalinį ir norimą dokumentą; 

6.2. susisiekus su įstaigos ar padalinio darbuotoju elektroniniu paštu, nurodytu interneto 

svetainės www.kelmeszemaitesvb.lt paskyroje „Struktūra ir kontaktai“, bei pateikiant 

pageidaujamų dokumentų sąrašą ar nurodant kitus požymius, pagal kuriuos darbuotojas galėtų 

sukomplektuoti vartotojo užsakymą; 

6.3. susisiekus su įstaigos ar padalinio darbuotoju telefonu, jei jis nurodytas svetainės 

www.kelmeszemaitesvb.lt paskyroje „Struktūra ir kontaktai“, ir pateikus pageidaujamų 

dokumentų sąrašą ar nurodžius kitus požymius, pagal kuriuos darbuotojas galėtų sukomplektuoti 

vartotojo užsakymą; 

6.4. susisiekus su įstaigos ar padalinio darbuotoju kitomis priemonėmis (pasinaudojant 

socialiniais tinklais, pokalbių programėlėmis ir kt.), kuriomis įstaigos ar padalinio darbuotojas su 

vartotoju yra pasidalinęs asmeninės komunikacijos tikslais ir nei viena iš šalių tam neprieštarauja. 

7. Jei dokumentų užsakymas pateikiamas nuotoliniu būdu (neapsilankius įstaigoje), 

priimdamas užsakymą darbuotojas suderina su vartotoju ir užsakymo perdavimo laiką. Vartotojas 

užsakymą atsiima sutartu laiku ir sutartoje vietoje. 

8. Kai vartotojo gyvenamoji vieta yra ne daugiau kaip 500 m spinduliu nuo įstaigos ar 

padalinio ir tik išimtinais atvejais, kai vartotojas priklauso rizikos grupei, gali būti susitarta dėl 

vartotojo aptarnavimo pristatant dokumentus į vartotojo namus, juos paliekant su vartotoju 

sutartoje vietoje. 

9. Karantino ir palaipsnio išėjimo iš karantino sąlygų laikotarpiu vienu metu vartotojas gali 

panaudai pasiimti iki 10 vnt. bibliotekos dokumentų.  

10. Bibliotekos dokumentų grąžinimas vykdomas vengiant kontakto: įstaigoje 

pasinaudojant knygų grąžinio įrenginiu, esančiu adresu Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė, bet kurią 

savaitės dieną ir bet kuriuo metu. Vartotojams, kurie naudojasi įstaigos padalinių paslaugomis, 

rekomenduojama pasiskolintus dokumentus grąžinti po karantino. Jei vartotojas nesivadovaus šia 

http://www.kelmeszemaitesvb.lt/
http://www.kelmeszemaitesvb.lt/


rekomendacija, iš jo dokumentai bus priimti paliekant juos darbuotojo nurodytoje tam skirtoje 

vietoje.  

11. Bibliotekos dokumentai, kurie buvo lankytojams išduoti į namus, karantinuojami 

įstaigoje nustatyta tvarka, o jų grąžinimas fiksuojamas tik pasibaigus karantinavimo laikotarpiui, 

t. y. ne anksčiau kaip po 72 val. 

12. Už pavėluotą dokumentų grąžinimą įstaigoje ir jos padaliniuose delspinigiai 

neskaičiuojami. 

13. Skaityklos paslaugos teikiamos ribojant lankytojų skaičių atsižvelgus į Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sprendimus ir rekomendacijas karantino ir išėjimo iš 

karantino sąlygų laikotarpiu. Iš skaityklų fondų į namus išduoti dokumentai priimami ir 

karantinuojami kaip ir kiti dokumentai, kurie buvo vartotojui išduoti į namus. 

 

III SKYRIUS 

LAIKINA INTERNETO PASLAUGŲ SUTEIKIMO TVARKA 

 

14. Interneto paslaugomis įstaigos ir jos padalinių viešosios interneto prieigos taškuose 

lankytojas gali naudotis būtiniems, neatidėliotiniems reikalams susitvarkyti, taip pat informacijos 

paieškos, mokslo ir studijų tikslais, griežtai laikydamasis šių reikalavimų: 

14.1. lankytojas privalo dėvėti apsauginę kaukę arba kitą apsauginę veido priemonę, 

dezinfekuoti rankas įstaigoje nurodytoje vietoje, laikytis saugaus atstumo nuo kitų lankytojų bei 

darbuotojų, taip pat laikytis laiko ribojimo reikalavimų; 

14.2. jei lankytojas naudojasi pokalbių programėlėmis (susisiekti su artimaisiais, 

konsultacijoms gauti ir pan.), jis naudojasi savo asmeninėmis ausinėmis, išskyrus atvejus, kai nėra 

kitų lankytojų ir darbuotojas leidžia transliuoti garsą viešai; 

14.3. lankytojas, turintis savo įrenginį, gali naudotis įstaigos belaidžiu (Wi-fi) ryšiu įstaigos 

patalpose ta pačia tvarka, už įstaigos ribų – laikydamasis tuo metu galiojančių Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sprendimų ir 

rekomendacijų karantino ir išėjimo iš karantino sąlygų laikotarpiu; 

14.4. laikas vienam vartotojui įstaigos stacionarioje viešojoje interneto prieigoje vieno 

apsilankymo metu ribojamas iki 1 val. 

15. Įstaigos, esančios adresu Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė, viešosios interneto prieigos 

taške vienu metu gali būti ne daugiau kaip trys lankytojai, padaliniuose – ne daugiau kaip po du, 

o jei patalpų plotas mažesnis kaip 10 m2 – tik po vieną. 

 

IV SKYRIUS 

MOKAMŲ PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

16. Įstaigoje ir jos padaliniuose teikiamos tos mokamos paslaugos, kurios gali būti suteiktos 

laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos sprendimų ir rekomendacijų karantino ir išėjimo iš karantino sąlygų laikotarpiu.  

17. Edukacijoms būtina išankstinė registracija, kuri vykdoma tel.: (8 427) 52 232, (8 427) 

61 034, e. paštu: inf@kelmeszemaitesvb.lt. Į edukacijas pagal kultūros paso programą 

registruojamasi nustatyta tvarka. 

18. TBA paslaugos laikinai neteikiamos. 



19. Nuo 2020 m. gegužės 25 d. įstaigoje, esančioje adresu Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė, 

atsiskaitoma už mokamas paslaugas įprasta tvarka, įstaigos padaliniuose mokamas paslaugas 

suteikęs darbuotojas nustatyta tvarka išrašo apskaitos dokumentus. Taip pat apskaitos dokumentai 

išrašomi už paslaugas, suteiktas iki  2020 m. gegužės 25 d., jei darbuotojo laisvos formos suteiktų 

paslaugų sąraše nurodytas asmuo pageidauja atsiskaityti už paslaugas nepasibaigus karantinui.  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Nemokamos paslaugos JIE, konsultacijos, mokymų (nuotolinės ir nenuotolinės) 

paslaugos  teikiamos tik iš anksto suderinus su atsakingais darbuotojais ar pagal įstaigoje nustatytą 

grafiką. 

21. Atsižvelgiant į tai, kad laisvalaikio erdvės paslaugos laikinai įstaigoje nėra teikiamos, 

lankytojai iki 16 m. aptarnaujami tik nustatyta tvarka tapę įstaigos vartotojais (pateikta tėvų (įtėvių, 

globėjų) paraiška, vartotojas užregistruotas LIBIS sistemoje, turi įstaigos ar kitos LIBIS 

bibliotekos skaitytojo pažymėjimą). Jei toks įstaigos lankytojas turi laikiną skaitytojo pažymėjimą 

ar yra registruotas lokalioje LIBIS skaitytojų duomenų bazėje, jam (tėvams (globėjams)) patogiu 

metu, pateikus reikalingus duomenis, jei jie dar nebuvo pateikti, lankytojas užregistruojamas 

nustatyta tvarka, jam nustatyta tvarka išduodamas skaitytojo pažymėjimas. Už lankytojo iki 16 m. 

teisės naudotis įstaigos paslaugomis įgyvendinimą atsako tėvai (įtėviai, globėjai), už tinkamą 

paslaugų suteikimą – įstaiga. 

22. Darbuotojas turi teisę laikinai sustabdyti paslaugų teikimą ir paprašyti lankytojo 

pasišalinti iš įstaigos patalpų periodinės dezinfekcijos ir (ar) patalpų vėdinimo laikotarpiui. 

23. Šiuo aprašu privalo vadovautis įstaigos ir jos padalinių darbuotojai bei lankytojai. 

Aiškinti šio aprašo nuostatas plečiamai draudžiama. 

24. Darbuotojai, formuodami užsakymus vartotojams, privalo laikytis Darbuotojų saugos 

ir sveikatos darbo vietoje instrukcijoje (ekstremaliosios situacijos ir karantino metu) nustatytų 

higienos reikalavimų. 

25. Šis aprašas skelbiamas interneto svetainėje www.kelmeszemaitesvb.lt ir galioja tol, kol 

bus nustatyta kita įstaigos ir jos padalinių paslaugų suteikimo tvarka arba paslaugos bus pradėtos 

teikti įprasta tvarka. 

26. Papildomai šis aprašas vartotojams skelbiamas įstaigos ir padalinių prieigose, gerai 

vartotojams matomoje vietoje (pav., ant išorinės durų pusės, lange ir pan.). 

___________________ 

 

http://www.kelmeszemaitesvb.lt/

