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Lietuvos nacionalinės Martyno 

Mažvydo bibliotekos lankymosi 

kūrybinėse dirbtuvėse taisyklių 1 

priedas 

 

(dokumento forma) 

DIRBTUVIŲ LANKYTOJO 

SUTIKIMAS 

Pasirašydamas (-a) šį sutikimą, patvirtinu, kad su Naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir šiomis 

taisyklėmis susipažinau ir su jomis sutinku. Esu informuotas, kad: 

1. Kiekvienas dirbtuvių lankytojas yra asmeniškai atsakingas už savo darbo saugą.  

2. Dirbtuvėse draudžiama užsiimti veikla, keliančia pavojų besidarbuojantiems dirbtuvėse. Dirbtuvėse tokia 

veikla laikomas ir bėgiojimas, dūkimas, išdykavimas ar kitas nedrausmingas elgesys;  

3. Dirbtuvių lankytojas privalo informuoti dirbtuvių kuratorių, jei nemoka (arba abejoja, kad moka) naudotis 

tam tikru įrankiu, kad galėtų būti apmokytas ir būtų išvengta susižalojimų ir įrangos sugadinimo 

4. Griežtai draudžiama dirbtuvių įrangą naudoti ne pagal jos paskirtį.  

5. Būtina dėvėti apsauginius akinius naudojantis lazerine pjaustykle ar dirbant su lengvai sužaloti galinčiais 

įrankiais ir medžiagomis.  

6. Po savarankiško darbo Dirbtuvių lankytojai privalo susitvarkyti savo darbo vietą ir ją priduoti dirbtuvių 

kuratoriui.  

7. Atsižvelgdami į situaciją ir lankytojo įgūdžius bei siekdami užtikrinti darbo saugą ir protingą dirbtuvių 

išteklių naudojimą, dirbtuvių kuratoriai turi teisę neleisti naudotis tam tikra dirbtuvių įranga, įrankiais ar 

medžiagomis.  

8. Nesilaikantis taisyklių lankytojas ar jį lydintis asmuo gali būti pašalintas iš dirbtuvių bei terminuotam 

laikui apribota teisė naudotis Dirbtuvėmis. 

 

Lankytojas, vyresnis nei 16 metų: 

 

__________________________________ 
Vardas, pavardė 

Lankytojas, jaunesnis nei 16 metų: 

 

__________________________________ 
Vardas, pavardė 

Patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su Naudojimosi 

kūrybinėmis dirbtuvėmis  taisyklėmis ir su jomis 

sutinku: 

 

 

 

_______________________________________ 
Gimimo data 

 

_______________________________________ 
Tel., el. paštas 

 

_______________________________________ 
Parašas, data 

Pasirašydamas (-a) šį sutikimą:  

Patvirtinu, kad susipažinau asmeniškai su 

Naudojimosi Kūrybinėmis dirbtuvėmis taisyklėmis ir 

supažindinau su jomis savo atstovaujamą asmenį bei 

su taisyklėmis sutinku. 

Nurodau įrankius ir įrangą, kuriais nurodytam 

lankytojui naudojantis pageidautina dirbtuvių 

kuratorių priežiūrą: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
(reikiamus įrašyti): 

Informuoju, kad atstovaujamas lankytojas yra 

įspėtas, kad ketindamas naudoti aukščiau nurodytus 

įrankius ir įrangą privalo paprašyti dirbtuvių 

kuratorių priežiūros.  

_______________________________________ 
Atstovaujančiojo vardas, pavardė, gimimo data 

_______________________________________ 
Tel., el. paštas 

_______________________________________ 
parašas, data 

 

 


