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LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS 

LANKYMOSI VAIKŲ UŽIMTUMO CENTRE „ŽAISLOTEKA“ TAISYKLĖS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (toliau – Nacionalinė biblioteka) 

lankymosi vaikų užimtumo centre „Žaisloteka“ (toliau – Žaisloteka) taisyklės (toliau – Taisyklės) 

reglamentuoja paslaugų teikimo tvarką, lankytojų elgesio Žaislotekoje reikalavimus bei šio centro darbo 

laiką. 

2. Šios Taisyklės yra sudėtinė Naudojimosi Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka 

taisyklių (toliau – Naudojimosi biblioteka taisyklės) dalis. 

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos yra apibrėžtos Naudojimosi biblioteka taisyklėse. 

4. Žaisloteka – Nacionalinės bibliotekos erdvė, kurioje tėvai, įtėviai (globėjai), norintys 

pasinaudoti Nacionalinės bibliotekos paslaugomis, gali palikti savo vaikus trumpalaikei čia dirbančių 

specialistų priežiūrai – tuo metu jie su vaiku žaidžia stalo ar vaidmenų žaidimus, skaito knygeles, daro 

įvairius kūrybinius darbelius ir pan.  
5. Žaislotekos veiklą vykdo ir administruoja kultūrinės veiklos vadybininkas. 

6. Žaislotekoje nevykdoma formaliojo ir neformaliojo švietimo veikla. 

7. Žaislotekos teikiama paslauga yra nemokama. Nacionalinė biblioteka neatsako už šios 

paslaugos įtaką konkretaus vaiko sveikatai, taip pat negarantuoja jos teigiamo poveikio vaikui. 
8. Paslauga teikiama išskirtinai Nacionalinės bibliotekos lankytojams, kurie dirba, mokosi 

Nacionalinės bibliotekos erdvėse, lankosi Nacionalinės bibliotekos renginiuose ar naudojasi kitomis 

Nacionalinės bibliotekos paslaugomis ir turi vaikų nuo 3 (trejų) iki 7 (septynerių) metų imtinai. 
9. Susitarus su darbuotoju ir esant laisvų vietų, Žaislotekoje gali lankytis ir tėvai (globėjai) su 

vaikais iki 3 (trejų) metų arba vyresni nei 7 (septynerių) metų vaikai. Tačiau, jeigu jiems būnant 

Žaislotekoje ateina 3–7 metų lankytojai, darbuotojas turi teisę paprašyti atlaisvinti jiems vietą. 

10. Vienu metu Žaislotekoje gali būti ne daugiau kaip 6 (šeši) vaikai. 

11. Vaiką Žaislotekoje galima palikti darbo laiku, ne ilgiau kaip 4 (keturioms) valandoms. 
12. Taisyklės yra privalomos visiems asmenims, kurie palieka savo vaikus Žaislotekoje. Pradėti 

naudotis Žaislotekos paslaugomis leidžiama tik atidžiai susipažinus su šiomis Taisyklėmis. Vieno iš vaiko 

tėvų, įtėvių (globėjų) parašas patvirtina, kad šis asmuo yra susipažinęs su Taisyklėmis ir jose nustatytomis 

savo, savo vaiko teisėmis, pareigomis ir atsakomybe. Palikti vaiką Žaislotekoje leidžiama patvirtinus savo 

parašu faktą, kad vaiko sveikatos būklė leidžia jam būti ir žaisti Žaislotekoje. Vaiko tėvai, įtėviai 

(globėjai) taip pat užtikrina Nacionalinei bibliotekai bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir visiškai atsako už jo elgesį Žaislotekoje ar dėl jo 

veiksmų atsiradusį kitų vaikų sveikatos sutrikimą. 

13. Tėvai, įtėviai (globėjai), patvirtindami savo susipažinimą su Žaislotekos taisyklėmis, turi 

pasirašyti sutikimo formą (Taisyklių 1 priedas).  

II SKYRIUS 

LANKYTOJŲ ELGESIO ŽAISLOTEKOJE TAISYKLĖS 

14. Vaikai, atvykę į Žaisloteką, turi nusiauti batus, būti su kojinėmis ar kita vidaus avalyne.  

15. Į Žaisloteką neleidžiama atsinešti maisto, gėrimų, savo žaislų ar kitų daiktų, kuriais gali būti 

padaryta žala kitiems Žaislotekoje esantiems vaikams ar Nacionalinės bibliotekos turtui. 
16. Su vaiku gali pasilikti vienas jį atlydėjęs asmuo, su sąlyga, kad užsiims jo lavinimu. Pasilikęs 

asmuo yra visiškai atsakingas už vaiko priežiūrą. 



17. Žaislotekoje galima žaisti tik ramius žaidimus. 

18. Žaislotekoje draudžiama bėgioti, laipioti ant stalų, palangių ar kitaip nedrausmingai elgtis. 

19. Visas Žaislotekoje esantis turtas (žaislai, baldai, įranga, technika ir pan.) yra Nacionalinės 

bibliotekos nuosavybė. Lankytojai privalo saugoti ir tausoti visą Žaislotekoje esantį turtą. Žaislotekoje 

esantį turtą draudžiama laužyti, naikinti ir pan. Už padarytą žalą ir jos visą atlyginimą Nacionalinei 

bibliotekai atsako vaiko tėvai, įtėviai (globėjai). 

20. Jeigu Žaislotekoje vyksta edukaciniai užsiėmimai, Nacionalinės bibliotekos darbuotojo 

priežiūrai galima palikti tik juose dalyvausiančius vaikus. 

21. Į Žaisloteką nepriimami vaikai su ligos simptomais (sloga, kosuliu, temperatūra ir pan.). 
22. Už vaiką atsakingas asmuo, prieš palikdamas vaiką Žaislotekoje, privalo įsitikinti, kad vaiko 

sveikatos būklė jam leidžia būti Žaislotekoje bei žaisti joje kartu su kitais vaikais.  

23. Tėvai, įtėviai (globėjai) privalo nedelsdami pasiimti savo vaiką, jei: 
23.1. atsirado ligos simptomų; 

23.2 . vaikas verkia ir neįmanoma jo nuraminti; 

23.3 . vaikas neklauso jį prižiūrinčio Nacionalinės bibliotekos darbuotojo. 

24. Vaiką iš Žaislotekos gali pasiimti tik tas asmuo, kuris jį paliko. 

25. Vaikas Žaislotekoje nėra maitinamas. 

26. Jeigu Žaislotekoje besilankantis vaikas nuolat neklauso jį prižiūrinčio Nacionalinės 

bibliotekos darbuotojo ar nedrausmingai elgiasi, gadina Žaislotekos inventorių, žaloja kitus Žaislotekoje 

esančius vaikus, Nacionalinė biblioteka turi teisę daugiau nepriimti tokio vaiko. 
27. Palikdami vaiką Žaislotekoje, tėvai, įtėviai (globėjai) kiekvieną kartą turi pasirašyti 

Žaislotekos lankytojų registracijos žurnale, kur reikalinga nurodyti vaiko vardą, pavardę, amžių, vaiką 

palikusio asmens vardą, pavardę ir telefono numerį bei atvykimo ir išvykimo laiką. Atsiimant vaikus iš 

Žaislotekos, taip pat būtina pasirašyti Žaislotekos lankytojų registracijos žurnale, patvirtinant vaiko 

atsiėmimo faktą. Už vaiką atsakingas asmuo garantuoja, kad registracijos žurnale pateikta informacija yra 

teisinga ir prisiima visą atsakomybę už klaidingos informacijos nurodymą. 
28. Žaislotekos lankytojai privalo laikytis šių Taisyklių nuostatų. Taisyklių nežinojimas 

neatleidžia nuo atsakomybės. 

III SKYRIUS 

DARBO LAIKAS 

29. Žaislotekos darbo laikas: 
29.1. pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 10.00 val. iki 19.00 val. (pietų pertrauka nuo 14.00 val. 

iki 14.45 val.); 

29.2. penktadieniais nuo 10.00 val. iki 17.45 val. (pietų pertrauka nuo 14.00 val. iki 14.45 val.). 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

30. Nacionalinė biblioteka neatsako už Žaislotekoje paliktus lankytojų daiktus. 

31. Nacionalinė biblioteka neatlygina vaikui padarytos turtinės ar neturtinės žalos, išskyrus 

atvejus, kai ši žala buvo padaryta dėl Nacionalinės bibliotekos kaltės (tyčios arba didelio neatsargumo). 
32. Už šių Taisyklių nuostatų pažeidimą asmenims taikoma teisės aktuose numatyta atsakomybė. 

33. Šios Taisyklės tvirtinamos, keičiamos ir pripažįstamos netekusiomis galios Nacionalinės 

bibliotekos generalinio direktoriaus įsakymu. 
34. Šios Taisyklės yra skelbiamos viešai Nacionalinės bibliotekos interneto svetainėje 

www.lnb.lt. 
 

_______________________________ 

 

 

 

http://www.lnb.lt/


Lietuvos nacionalinės Martyno  Mažvydo  

bibliotekos lankymosi vaikų užimtumo centre 

„Žaisloteka“ taisyklių 

   1 priedas 

 

(dokumento forma) 

 

TĖVŲ, ĮTĖVIŲ (GLOBĖJŲ) SUTIKIMO FORMA 

 

Vaikų tėvai, įtėviai (globėjai), pasirašydami šias Taisykles, patvirtina, kad su jomis susipažino ir 

sutinka: 

1. Žaisloteka – Nacionalinės bibliotekos erdvė, kurioje tėvai, įtėviai (globėjai), norintys 

pasinaudoti Nacionalinės bibliotekos paslaugomis, savo vaikus gali palikti trumpalaikei čia dirbančių 

specialistų priežiūrai. 

2. Paslauga teikiama išskirtinai Nacionalinės bibliotekos lankytojams, kurie dirba, mokosi 

Nacionalinės bibliotekos erdvėse, lankosi Nacionalinės bibliotekos renginiuose ar naudojasi kitomis 

Nacionalinės bibliotekos paslaugomis ir turi vaikų nuo 3 (trejų) iki 7 (septynerių) metų imtinai. 

3. Susitarus su darbuotoju ir esant laisvų vietų, Žaislotekoje gali lankytis ir tėvai, įtėviai 

(globėjai) su vaikais iki 3 (trejų) metų arba vyresni nei 7 (septynerių) metų vaikai. Tačiau, jeigu jiems 

būnant Žaislotekoje ateina 3–7 metų lankytojai, darbuotojas turi teisę paprašyti atlaisvinti jiems vietą. 

4. Vaiką Žaislotekoje galima palikti darbo laiku, ne ilgiau kaip 4 (keturioms) valandoms. Šiuo 

laiku vaikas nėra maitinamas. 

5. Vienu metu Žaislotekoje gali būti ne daugiau kaip 6 (šeši) vaikai. 

6. Vaikai, atvykę į Žaisloteką, turi nusiauti batus, būti su kojinėmis ar kita vidaus avalyne. 

7. Į Žaisloteką neleidžiama atsinešti maisto, gėrimų, savo žaislų ar kitų daiktų, kuriais gali būti 

padaryta žala kitiems Žaislotekoje esantiems vaikams ar Nacionalinės bibliotekos turtui. 

8. Su vaiku gali pasilikti vienas jį atlydėjęs asmuo, su sąlyga, kad užsiims jo lavinimu. Pasilikęs 

asmuo yra visiškai atsakingas už savo vaiko priežiūrą.  

9. Žaislotekoje galima žaisti tik ramius žaidimus, draudžiama bėgioti, laipioti ant stalų, palangių 

ar kitaip nedrausmingai elgtis. 

10. Jeigu Žaislotekoje vyksta edukaciniai užsiėmimai, Nacionalinės bibliotekos darbuotojo 

priežiūrai galima palikti tik juose dalyvausiančius vaikus. 

11. Į Žaisloteką nepriimami vaikai su ligos simptomais (sloga, kosuliu, temperatūra ir pan.). 

12. Tėvai, įtėviai (globėjai) privalo nedelsdami pasiimti savo vaiką, jei: 

12.1. atsirado ligos simptomų; 

12.2. vaikas verkia ir neįmanoma nuraminti; 

12.3. vaikas neklauso jį prižiūrinčio Nacionalinės bibliotekos darbuotojo. 

13. Vaiką iš Žaislotekos gali pasiimti tik tas asmuo, kuris jį paliko. 

14. Jeigu Žaislotekoje besilankantis vaikas nuolat neklauso jį prižiūrinčio Nacionalinės 

bibliotekos darbuotojo ar nedrausmingai elgiasi, gadina Žaislotekos inventorių, žaloja kitus Žaislotekoje 

esančius vaikus, Nacionalinė biblioteka turi teisę daugiau nepriimti tokio vaiko. 

 

Vaiko vardas, pavardė______________________________ 

Tėvų, įtėvių (globėjų) kontaktinė informacija: 

Vardas, pavardė ___________________________________ 

Tel. _____________________________________________ 

Su šiomis Taisyklėmis susipažinau ir sutinku:  

_________________________________________________ 
Tėvų, įtėvių (globėjų) vardas pavardė, parašas, data 

___________ 

 


