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I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Kauno apskrities viešosios bibliotekos paslaugų teikimo bibliotekos patalpose karantino 

švelninimo laikotarpiu tvarka (toliau – Tvarka) nustato paslaugų teikimo tvarką, kai vartotojai 

aptarnaujami su minimaliu fiziniu kontaktu ir/arba jiems teikiamos bekontaktės arba nuotolinės 

paslaugos bibliotekos patalpose Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje (toliau – Bibliotekoje) 

karantino švelninimo laikotarpiu. 

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 22 d.  nutarimo Nr. 

398 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl 

karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo punktu 3.2.2.5: archyvų, 

bibliotekų ir muziejų lankymas galimas, jeigu užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m plotas, 

tenkantis vienam lankytojui ir ne mažesnis nei 2 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių, 

ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremalios situacijos 

Valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. V-974 „Dėl archyvų, 

bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų“, bibliotekos patalpose teikiamos paslaugos: 

2.1. bibliotekos pastatuose, adresu Radastų g. 2 (II a. fojė įrengtame vartotojų aptarnavimo punkte) 

ir K. Donelaičio g. 8 / Lydos g. 2 (Vaikų literatūros skyriuje) vartotojams teikiamos 

rezervuotų ir/ar iš anksto užsakytų leidinių skolinimo, leidinių grąžinimo savitarnos 

įrenginiu paslaugos, taip pat atsakymo į nuotoliniu būdu pateiktas užklausas paslauga; 

2.2. bibliotekos pastate, adresu K. Donelaičio g. 8, vartotojai ar interesantai neįleidžiami ir fiziniu 

būdu neaptarnaujami, išskyrus paslaugas, teikiamas nuotoliniu būdu ir ryšio priemonėmis 

(telefonu, el. paštu). 

3. Rezervuotų ir / ar užsakytų leidinių skolinimo paslauga teikiama iš šių padalinių, vartotojus 

su minimaliu fiziniu kontaktu aptarnaujant: 

3.1. Radastų g. 2 pastate (Registracijos ir informacijos grupėje, II a. fojė): 

3.1.1. Skaitytojų aptarnavimo skyrius, 

3.1.2. Meno leidinių skyrius, 



3.1.3. Pagrindinės saugyklos skyrius; 

3.2. K. Donelaičio g. 8 / Lydos g. 2 pastate – Vaikų literatūros skyriuje. 

 

II. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA 
 

4. Biblioteka rezervuotų ir/ar užsakytų leidinių skolinimo paslaugą teikia nustatytomis 

valandomis su pertraukomis dezinfekavimui ir valymui, per kurias vartotojai nėra 

aptarnaujami: 

4.1.  Radastų g. 2:   

I-V 11.00–19.00 (pertraukos 13.00–13.15 val., 15.00–15.15 val., 17.00–17.15 val.),  

 VI 10.00–14.00 (pertrauka 12.00–12.15 val.); 

4.2.  K. Donelaičio g. 8 / Lydos g. 2:  

I-V 10.00–18.00 (pertraukos 12.00–12.15 val., 14.00–14.15 val. ir 16.00–16.15 val.), 

VI 10.00–14.00 (pertrauka 12.00–12.15 val.). 

5.  Vartotojams skolinami tik iš anksto nuotoliniu būdu užsakyti ir / arba rezervuoti leidiniai. 

Naudojimosi paskolintais leidiniais terminą taip pat galima pratęsti nuotoliniu būdu. Leidinių 

užsakymai ir jų naudojimosi termino pratęsimai vykdomi internetu, telefonu, el. paštu: 

Vieta Leidinių skolinimo apribojimai 
Kiekis 

(egz.) 

Naudojimosi 

terminas 

Naudojimosi termino 

pratęsimas 

Vaikų literatūros 
skyrius  

K. Donelaičio g. 8 / 

Lydos g. 2 

Neskolinami leidiniai pažymėti 
raudona lipde ir einamojo mėn. 

žurnalai. 

15** 

 
15 d. 

(8 37) 324 225, 
vaikai@kvb.lt,  

http://katalogas.kvb.lt 

-> „Mano sritis“  

Grožinė literatūra  

Radastų g. 2, II a. 

fojė 

 
15* 

 

Labai paklausių 

leidinių – 15 d., 

kitų – 30 d. 

(8 37) 324 442 , 

http://katalogas.kvb.lt 

-> „Mano sritis“ 

Meno leidinių 

skaitykla  

Radastų g. 2, II a. 

fojė 

 

Neskolinami leidiniai išleisti iki 

1945 m., leidiniai pažymėti raudona 

lipde, taip pat paskutinis leidinio 

egzempliorius, išskyrus rankdarbių 

ir grožinės literatūros knygas.  

7* 

10*** 

Labai paklausių 

leidinių – 15 d., 

kitų – 30 d. 

(8 37) 324 243, 

menas@kvb.lt,  

http://katalogas.kvb.lt 

-> „Mano sritis“ 

Vokiškų leidinių ir 

Šveicariškų leidinių 

bibliotekos  

Radastų g. 2, II a. 

fojė 

Neskolinami leidiniai pažymėti 

raudona lipde bei žurnalų ir 

laikraščių paskutinieji numeriai. 
10 30 d. 

(8 37) 324 229, 

 (8 37) 324 357, 

info-

de.kaunas@kvb.lt,  

http://katalogas.kvb.lt 

-> „Mano sritis“ 

Pagrindinės 

saugyklos fondo 

leidiniai  

Radastų g. 2, II a. 

fojė 

Neskolinami leidiniai išleisti iki 

1945 m. 
Neskolinamas lietuvių kalba 

išleistų leidinių paskutinis 

egzempliorius, jei bibliotekoje 

nelieka nė vieno atitinkamo 

5* 

10*** 

Labai paklausių 

leidinių – 15 d., 

kitų – 30 d. 

(8 37) 324 357 

(8 37) 324 443, 

http://katalogas.kvb.lt 

-> „Mano sritis“ 
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dokumento.  

Neskolinamas užsienio kalba 

išleistų enciklopedijų ir žodynų 

paskutinis egzempliorius, jei 

bibliotekoje nelieka nė vieno 

atitinkamo dokumento.  
Grožinė literatūra, išleista nuo 1946 

m., skolinama be apribojimų. 
 

Gamtos mokslų, 

Humanitarinė 

literatūra 

Radastų g. 2, II a. 

fojė 

Neskolinami leidiniai pažymėti 

raudona lipde. 

15 30 d. 

(8 37) 324 357, 

(8 37) 324 443, 

http://katalogas.kvb.lt 

-> „Mano sritis“ 

       *Asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas, 25 proc. darbingumas, aukštas specialiųjų poreikių tenkinimo lygis – 20 egz. 
     **Per pirmąjį apsilankymą skolinama ne daugiau kaip 3 leidiniai. 

     *** Lojaliems vartotojams ir rėmėjams skolinamų dokumentų kiekis. 
 

6. Leidinius užsisakius internetu, el. paštu, prieš atvykstant, būtina gauti tai patvirtinantį el. laišką.  

7. Išimtiniais atvejais, vartotojui atvykus į biblioteką ir paprašius užsakyti norimą leidinį, jam 

nurodoma 20 min. palaukti lauke, kol bus paruoštas užsakymas. 

8. Užsakyti leidiniai pagal skaitytojo pažymėjimo numerį yra paskirstomi ir sudedami į 

plastikines pakuotes kiekvienam vartotojui atskirai. Jei vartotojas užsisako leidinį, kuris 

neskolinamas į namus, užsakymo lapelis su atžyma „naudotis vietoje“ įdedamas į tą pačią 

pakuotę – taip vartotojas sužino, kad negavo visų užsakytų leidinių. 

9. Išduotų leidinių paketai paruošiami perduoti vartotojams įrengtuose aptarnavimo punktuose. 

10. Vartotojus aptarnavimo punktuose aptarnauja 1-2 darbuotojai, kurie išduoda paruoštus leidinių 

paketus, taip pat išimtiniais atvejais atlieka leidinių paiešką ir užsakymą vartotojams, kurie 

atvyko iš anksto jų neužsisakę. Vieną vartotoją gali aptarnauti tik vienas darbuotojas.  

11. Siekiant vengti tiesioginio kontakto, vartotojų aptarnavimo punktuose dirbantiems 

darbuotojams vartotojas turi padiktuoti savo skaitytojo pažymėjimo numerį, neperduodant jo 

darbuotojui į rankas. Darbuotojas nustato leidinių užsakymą ir išduoda paruoštus leidinius, 

padedant juos atskirai ant registracijos stalo tam skirtoje vietoje.  

12. Siekiant apsaugoti rizikos grupės asmenis, vyresniems nei 60 m. amžiaus vartotojams, juos 

identifikavus pagal skaitytojų pažymėjimo duomenis, rezervuotų ir / ar užsakytų leidinių 

skolinimo paslauga teikiama, pristatant leidinius į namus. Leidiniai pristatomi į namus, 

vartotojui šią paslaugą užsakant telefonu. Leidinių pristatymas į namus vykdomas 1-2 kartus 

per savaitę. 

13. Į biblioteką atvykusių vartotojų srautą prie įėjimo reguliuoja budintis darbuotojas, kuris: 

13.1. vienu metu į lankytojų aptarnavimo punktą įleidžia ne didesnę nei 2 asmenų grupę, išskyrus 

artimuosius, giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus. Vartotojų, norinčių 

http://katalogas.kvb.lt/


pasinaudoti bibliotekos paslaugomis, eilė formuojama lauke, išlaikant ne mažesnį kaip 2 

metrų atstumą tarp laukiančių žmonių; 

13.2. vienu metu lankytojų aptarnavimo punktuose, užtikrinant ne mažesnį kaip 10 kv. m plotą, 

tenkantį vienam lankytojui ir ne mažesnį nei 2 m atstumą tarp asmenų ir/ar asmenų grupių, 

leidžia būti: 

13.2.1. Radastų g. 2 – 4 asmenims ir / ar asmenų grupėms, kurias sudaro artimieji, 

giminaičiai, įtėviai, įvaikiai, globėjai ir rūpintojai, 

13.2.2. K. Donelaičio g. 8 / Lydos g. 2 – 1 asmeniui ir / ar asmenų grupei, kurią sudaro 

artimieji, giminaičiai, įtėviai, įvaikiai, globėjai ir rūpintojai; 

13.3. gavęs lankytojų sutikimą, jiems įeinant į patalpas, matuoja kūno temperatūrą, siekiant 

užtikrinti COVID-19 (koronavirusinė infekcija) ligos prevenciją. Lankytojui atsisakius 

(nesutikus) su kūno temperatūros matavimu, taip pat lankytojams, kuriems pasireiškia 

karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių 

(pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas), neleidžia patekti į 

bibliotekos patalpas; 

13.4. užtikrina, kad į pastatą būtų įleidžiami tik apsaugines kaukes arba apsaugines veido 

priemones dėvintys lankytojai; 

13.5. sudaro galimybes lankytojams pasinaudoti rankų dezinfekcijos priemonėmis; 

13.6. reguliuoja lankytojų srautus pagal pažymėtas linijas ir užtikrina, lankytojai laikytųsi saugaus 

ne mažiau  nei 2 m atstumo; 

13.7. pareikalauja lankytojų, kurie nesilaiko šių ir Tvarkos III punkte nurodytų saugumo taisyklių 

bei bendrųjų reikalavimų koronaviruso prevencijai, išeiti iš bibliotekos patalpų, kuriose 

teikiamos paslaugos ir / ar formuojamos laukiančiųjų eilės; 

13.8. reikalui esant, suteikia lankytojui būtiną informaciją apie karantino sąlygomis bibliotekos 

teikiamas paslaugas bei jų teikimo taisykles; 

13.9. nukreipia lankytojus, kur atsiimti užsakytus leidinius, kur palikti grąžinamus leidinius, 

konsultuoja  kitais klausimais. 

14. Bibliotekos patalpas prižiūri ir dezinfekuoja budintys valytojai. Kas dvi valandas bibliotekos 

patalpos, kuriose teikiama užsakytų ir / ar rezervuotų leidinių skolinimo paslauga, uždaromos 

ir organizuojamas 15 min. patalpų dezinfekavimas. 

15. Leidiniai, paskolinti į namus, grąžinami bekontakčiu būdu savitarnos grąžinimo įrenginiu 

(Radastų g. 2 prie tarnybinio įėjimo) arba papildomai pastatytose dėžėse (Radastų g. 2, II a. 

fojė ir K. Donelaičio g. 8 / Lydos g. 2, I a. fojė), užtikrinant leidinių apsaugą.  



16. Vartotojai informuojami, kad grąžinti leidiniai dezinfekuojami ir 72 val. laikomi karantine 

bibliotekoje tam skirtose uždarose rakinamose patalpose. Leidiniai iš pradžių 

karantinuojami, tik paskui išbraukiami iš skaitytojo formuliaro. Skolintis karantinuojamų 

leidinių negalima. 

17. Neatsiimti užsakyti leidiniai darbo pabaigoje grąžinami į skyrius pagal fondą. 

18. Delspinigiai už vėluojamas grąžinti knygas nėra skaičiuojami. 

19. Naujų vartotojų registracija vykdoma ir skaitytojo pažymėjimas išduodamas tik el. būdu, 

naudojantis ibiblioteka.lt sistema. 

20. Lankytis atvirose skaityklose ir kitose bibliotekos patalpose, išskyrus lankytojų aptarnavimo 

punktus, nėra leidžiama. 

21. Tarpbibliotekinio ir tarptautinio tarpbibliotekinio abonemento paslauga teikiama nuotoliniu 

būdu, esant reikalui, atvykstant į darbo vietą suformuoti ir išsiųsti užsakymą. Užsakymai 

priimami el. paštu tba@kvb.lt. 

 

III. LANKYTOJŲ IR BIBLIOTEKOS DARBUOTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR 

ATSAKOMYBĖS 
 

22. Bibliotekos lankytojai ir darbuotojai privalo laikytis asmens higienos normų: rankų higienos, 

kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt. 

23. Bibliotekoje nerekomenduojama lankytis rizikos grupės asmenims (vyresnio nei 60 m. 

amžiaus asmenims 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 chemoterapijas 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 būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios 

lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas). 

24. Esant tiesioginiam darbuotojo ir lankytojo kontaktui, rekomenduojama jo trukmė – ne ilgiau 

nei 20 minučių. 

25. Atvykę į biblioteką lankytojai privalo dėvėti veido kaukę arba apsaugines veido priemvones. 

Lankytojai be veido kaukių ar apsauginių veido priemonių neįleidžiami. 

26. Lankytojai į biblioteką įleidžiami atvykę ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, išskyrus 

artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus. Lankytojai, kurie nesilaiko 

šio reikalavimo, į bibliotekos patalpas neįleidžiami. 

27. Biblioteka sudaro galimybę tinkamai lankytojų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai: prie 

įėjimo gerai matomoje vietoje pastatyta lankytojų rankų dezinfekcijai skirta priemonė ir 

(arba) vienkartinės pirštinės. Lankytojai pagal galimybę turi atlikti rankų higieną ir (ar) 

dezinfekciją rankų dezinfekcijai skirta priemone ir (arba) naudoti vienkartines pirštines. 

28. Lankytojai eilėse prie rezervuotų ir / ar užsakytų dokumentų skolinimo paslaugos vietų 

laikosi saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito, biblioteka užtikrina ne 

mažesnį kaip 10 kv. m. plotą, tenkantį vienam lankytojui. Vietose, kuriose susidaro 

lankytojų eilė, lankytojai privalo laikytis pažymėtų privalomų atstumų tarp eilėje stovinčių 

lankytojų. 

29. Pagal galimybes, lankytojui sutinkant, įeinant į bibliotekos patalpas lankytojui matuojama 

kūno temperatūra. Lankytojai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar kurie 

turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, 

čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas), į biblioteką neįleidžiami. 

30. Bibliotekos darbuotojams, dirbantiems darbo vietoje ir/ar fiziškai aptarnaujantiems 

vartotojus, kiekvieną dieną prieš patenkant į KAVB patalpas (prie įėjimo), matuojama kūno 

temperatūra, išduodamos COVID-19 (koronavirusinė infekcija) ligos prevencijai reikiamos 

asmens apsaugos ir  higienos priemonės, vadovaujantis direktoriaus 2020 m. balandžio 24 d. 

įsakymu V-67 „Dėl darbuotojų, dirbančių darbo vietoje, kai karantino laikotarpiu vykdomas 

fizinis vartotojų aptarnavimas, darbo tvarkos ir saugumo priemonių užtikrinimo, 

patvirtinimo“. 

31. Biblioteka užtikrina, kad aplinkos valymas ir dezinfekcija bibliotekoje būtų atliekama 

vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne 

sveikatos priežiūros patalpose (kai galimas užteršimas SARS-COV-2 virusu). 

 

 



IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

32. Paslaugų teikimo bibliotekos patalpose karantino švelninimo laikotarpiu tvarką 

koordinuoja direktoriaus pavaduotojas informacijos išteklių ir paslaugų valdymui, 

įgyvendina padalinių vadovai pagal savo kompetencijas. 

33. Tvarka galioja direktoriaus įsakymu nustatytu laikotarpiu, tačiau ne ilgiau negu Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino laikotarpiu. 

________________ 


