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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
PATALPŲ IR ĮRANGOS NUOMOJIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis aprašas reglamentuoja Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau –
Bibliotekos) patalpų bei įrangos naudojimo tvarką ir sąlygas.
2. Patalpos bei įranga gali būti nuomojamos:
- pagal žodinį ar rašytinį prašymą, atvykus į Šilalės rajono savivaldybės viešąją biblioteką
ir užpildžius Bibliotekos buhalterijos pateiktą atitinkamos formos prašymą;
- kreipiantis bendruoju Bibliotekos el. paštu: info@silalesbiblioteka.lt arba tel. nr. :(8 449)
74297;
- neatlygintinai vienkartinėms Šilalės rajono savivaldybės švietimo, kultūros, sporto ir
rekreacijos, socialinėms, sveikatinimo ir kitoms reikmėms tenkinti.
3. Bibliotekos patalpos bei įranga gali būti nuomojama parodoms, pasitarimams,
seminarams, šventėms, kultūriniams ir kitiems trumpalaikiams renginiams organizuoti, bei
mokymams pagal Šilalės rajono savivaldybės tarybos patvirtintus teikiamų mokamų paslaugų
įkainius, kurie skelbiami Bibliotekos internetiniame puslapyje www.silalesbiblioteka.lt arba
neatlygintinai vienkartinėms reikmėms tenkinti.
II. PATALPŲ SUTEIKIMO SĄLYGOS
4. Laisvomis patalpomis leidžiama naudotis įvertinus, kad tai netrukdys pagal Bibliotekos
veiklos planą vykstantiems renginiams ar kitai nuostatuose numatytai veiklai ir netrikdys
bendrosios Bibliotekoje nustatytos tvarkos.
5. Juridiniai ar fiziniai asmenys (toliau – Paslaugų gavėjai), pageidaujantys nuomotis
Bibliotekos patalpas ir/ar įranga pateikia prašymą (žodžiu ar raštu), nurodydami, kokių patalpų ir/ar
įrangos reikia, datą, konkretų laiką, kuriuo pageidauja naudotis patalpomis ir/ar įranga, trukmę ir
atsakingą asmenį bei kitus privalomus rekvizitus.
6. Suderinusi patalpų ir/ar įrangos naudojimo laiką ir sąlygas, Biblioteka rezervuoja
patalpas ir informuoja paslaugų gavėją.
7. Prašyme dėl mokamų paslaugų suteikimo pasirašo Paslaugos gavėjo atstovas.
8. Pagal pasirašytą sutartį Bibliotekos buhalteris Paslaugos gavėjui išrašo sąskaitą faktūrą.
III. PATALPŲ NAUDOJIMO TVARKA
9. Paslaugos gavėjas atsako už tinkamą Bibliotekos patalpų ir įrangos naudojimą, jose
esančio inventoriaus saugojimą, priešgaisrinių, sanitarinių, gamtos apsaugos, higienos, vidaus,
viešosios tvarkos bei šio aprašo reikalavimų laikymąsi ir dalyvių apsaugą bei atsako už tvarkos
nesilaikymo pasekmes.

10. Paslaugos gavėjas privalo patalpas palikti tvarkingas: surinkti šiukšles, išjungti
techninę įrangą, sutvarkyti kėdes.
11. Paslaugos gavėjui draudžiama:
11.1. Perleisti patalpas tretiesiems asmenims arba naudoti kitais tikslais, nei nurodyta
sutartyje.
11.2. Keisti patalpų dizainą, pavyzdžiui, panaudojant asmeninius plakatus, nuotraukas,
asmenines dekoracijos detales, klijuoti ant sienų, stiklų, rašyti ant sienų ir pan.
11.3. Patalpose savavališkai atjungti ten esančią techninę įrangą ar jai pakenkti.
11.4. Patalpų kompiuteryje atsisiųsti, diegti programinę įrangą, žiūrėti arba klausytis
nelegaliai atsisiųstą audiovizualinę ir kt. produkciją.
11.5. Patalpas naudoti pornografijai, smurtui, terorizmui propaguoti, nelegaliam
audiovizualiniam turiniui naudoti ir kitokiai nusikalstamai ir prieštaraujančiai viešajai tvarkai bei
gerai moralei veiklai, taip pat religinėms apeigoms bei politinei veiklai vykdyti.
11.6. Vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ar psichotropines medžiagas, rūkyti, valgyti,
triukšmauti, naudoti specifinius kvapus skleidžiančias priemones ir kitas medžiagas.
11.7. Viešai skelbti informaciją apie patalpose rengiamus susitikimus ar kitus renginius, jei
jie nėra suderinti su Biblioteka.
12. Visa atsakomybė dėl asmens sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, ar traumų,
įvykusių ne dėl Bibliotekos kaltės, tenka paslaugos gavėjui.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Už šio aprašo pažeidimą asmenys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka.
14. Šis Aprašas tvirtinamas, keičiamas ir pripažįstamas netekusiu galios Bibliotekos
direktoriaus įsakymu.
15. Šis aprašas skelbiamas įstaigos interneto svetainėje adresu: www.silalesbiblioteka.lt
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