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LIBIS TINKLO BIBLIOTEKŲ ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ PORTALO 

WWW.IBIBLIOTEKA.LT DISKUSIJŲ ERDVĖS TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. LIBIS tinklo bibliotekų elektroninių paslaugų portalo www.ibiblioteka.lt (toliau – Portalas) diskusijų 

erdvės taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja bendrą naudojimosi diskusijų erdve LIBIS tinklo 

bibliotekų elektroninių paslaugų portale www.ibiblioteka.lt tvarką, vartotojų, dalyvių ir Portalo 

administratoriaus teises, pareigas ir atsakomybę. 

2. Diskusijų erdvės paskirtis – elektroninių paslaugų portalo www.ibiblioteka.lt vartotojų nuomonės 

išsakymas, pasidalinimas informacija ir idėjomis arba oponavimas kitaminčiams. 

3. Šios Taisyklės yra sudedamoji Naudojimosi LIBIS tinklo bibliotekų elektroninių paslaugų portalu 

www.ibiblioteka.lt taisyklių dalis. 

4. Šiose Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos: 

4.1. Diskusijų erdvė – elektroninių paslaugų portalo www.ibiblioteka.lt diskusijų erdvė (toliau – 

Diskusijų erdvė); 

4.2. Komentaras – bet koks tekstinis įrašas diskusijų erdvėje (nuomonė, pasiūlymas, atsakymas, 

komentaras ir pan.); 

4.3. LIBIS – Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema; 

4.4. Vartotojas – elektroninių paslaugų portalo www.ibiblioteka.lt registruotas vartotojas. 

 

II SKYRIUS 

NAUDOJIMOSI DISKUSIJŲ ERDVE TVARKA 

 

5. Registruotas ir prisijungęs prie Portalo vartotojas, prieš naudodamasis Diskusijų erdve, turi 

susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir jomis vadovautis.  

6. Komentaro Diskusijų erdvėje turinys turi atitikti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo 

įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus.  

7. Temos pavadinimas turi atspindėti Komentarų esmę. 

8. Komentaras turi būti formuluojamas aiškiai, paisant lietuvių kalbos ir etiketo taisyklių. 

9. Vartotojas gali: 

9.1. peržiūrėti visus Komentarus, rašyti ar atsakyti į juos bei žymėti netinkamais; 

9.2. kurti temas, dalyvauti temų diskusijose; 

9.3. anonimiškai rašyti Komentarus.  

10. Komentaruose draudžiama: 

10.1. vartoti necenzūrinius žodžius; 

10.2. skelbti neteisėtą, klaidinantį, kenkėjišką, grasinantį, prieštaraujantį viešajai moralei, įžeidžiantį, 

šmeižiantį, kitaip žeminantį asmenų garbę ir orumą, pažeidžiantį autorių teises, propaguojantį smurtą 

ar etninę, rasinę, religinę, socialinę, lyčių neapykantą ar diskriminaciją turinį;  

10.3. skelbti turinį, kuriuo platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija ir kita nelegali 

veikla, prieštaraujanti Lietuvos Respublikos teisės aktams; 

10.4. skelbti reklamą. 

11. Portalo administratorius turi teisę: 

11.1. šalinti Komentarus, nesusijusius su komentuojama tema, neatitinkančius šių Taisyklių 

reikalavimų; 

http://www.ibiblioteka.lt/


11.2. blokuoti Taisykles pažeidusių asmenų IP adresus; 

11.3. apriboti Vartotojui teikiamas paslaugas Portale; 

11.4. šalinti Diskusijų erdvės temas, kuriomis nediskutuojama daugiau nei 3 (tris) mėnesius. 

11.5. Pranešti teisėsaugos institucijoms apie teisės aktų pažeidimus, įvardytus šių Taisyklių 10.2 ir 10.3 

papunkčiuose, Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta tvarka.  

12. Prieš užduodant klausimą, kuris yra susijęs su paieška, leidinių užsakymu ir pan., rekomenduojama 

paieškoti atsakymo Dažniausiai užduodamų klausimų (DUK) skiltyje arba užduoti klausimą „Klausk 

bibliotekininko“.  

 

III SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

13. Už Komentarus tiesiogiai ir asmeniškai atsako juos paskelbę Vartotojai. Jie gali būti patraukti 

baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn už šmeižikiškus, viešųjų ar privačių asmenų 

garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius teiginius, smurto kurstymą bei 

kitokius neteisėtus veiksmus. 

14. Asmenys, manantys, kad Komentarais pažeidžiamas jų orumas, garbė, dalykinė reputacija, teisė į 

privatų gyvenimą, teisė į atvaizdą, kitos įstatymų saugomos asmeninės neturtinės teisės, siekdami ginti 

savo pažeistas teises, turi pasirūpinti Komentaro ir kartu skelbiamos informacijos (Vartotojo vardo, 

Komentaro publikavimo datos, laiko) fiksavimu. 

15. Portalo Vartotojų pateiktą informaciją (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, IP adresą ir kitus 

duomenis) Portalo administratorius gali pateikti teisėsaugos institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka. 

16. Portalo administratorius neredaguoja Komentarų ir už juos neatsako bei pašalina Komentarus, kurie 

įvardyti šių Taisyklių 10 punkte. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Už šių Taisyklių pažeidimą asmenys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

18. Šios Taisyklės tvirtinamos, keičiamos ir pripažįstamos netekusiomis galios Lietuvos nacionalinės 

Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus įsakymu. 

19. Taisyklės skelbiamos LIBIS tinklo bibliotekų elektroninių paslaugų portale www.ibiblioteka.lt. 

 

________________________________ 

 

https://ibiblioteka.lt/metis/discussion-space

