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PATVIRTINTA 

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus 

viešosios bibliotekos direktoriaus  

2022 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. ĮV-56 

 

VILNIAUS APSKRITIES ADOMO MICKEVIČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 

NAUDOJIMOSI VIRTUALIOSIOS REALYBĖS ĮRANGA TVARKA 

 

       I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1.  Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) 

naudojimosi virtualiosios realybės (toliau - VR) įranga tvarka (toliau – Tvarka) nustato vartotojų 

naudojimosi VR technine ir programine įranga tvarką, vartotojų teises, pareigas ir atsakomybę. 

2.  VR paslaugos Bibliotekos vartotojams teikiamos neatlygintinai. 

3.  Vartotojas – fizinis asmuo, pageidaujantis naudotis arba jau besinaudojantis VR 

paslaugomis, susipažinęs su šia Tvarka.  

4.  VR paslaugos teikiamos Bibliotekoje (Trakų g. 10, Vilnius). Naudotis VR paslaugomis 

turi teisę visi fiziniai asmenys Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo, šios Tvarkos ir kitų teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

 

                               II SKYRIUS 

VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA 

 

5. Vartotojas, norintis naudotis VR įranga, privalo iš anksto užsiregistruoti Bibliotekos 

internetiniame puslapyje, susipažinti su Tvarka ir tai patvirtinti pažymėdamas varnele „Aš sutinku su 

Naudojimosi bibliotekos erdvėmis ir įrenginiais taisyklėmis“. 

6.  Prieš pradėdamas naudotis VR įranga, vartotojas išklauso Bibliotekos darbuotojo 

rekomendacijas. 

7.  Bibliotekos darbuotojui leidus, vartotojas gali įjungti norimas VR patirtis ar žaidimus. 

8.  Naudojimosi VR įranga seanso trukmė – 30 minučių. Vartotojas gali užsiregistruoti 

keliems seansams iš eilės, tačiau bendra seansų trukmė per dieną negali viršyti 60 min. (dviejų seansų). 

Tarp seansų rekomenduojama 15 min. pertrauka. 

9.  Naudojimosi VR įranga metu tvarką užtikrina Bibliotekos darbuotojas. 

 

                        III SKYRIUS  

 VARTOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

10. Vartotojas turi teisę: 

10.1. iš anksto užsiregistruoti naudotis VR įranga; 

10.2. gauti konsultaciją kaip naudotis VR įranga; 

10.3. naudotis VR paslauga. 

11. Vartotojo pareigos: 

laikytis Tvarkos, kitų teisės aktų nuostatų ir elgesio viešoje vietoje reikalavimų, netriukšmauti, 

netrukdyti kitiems vartotojams, bibliotekos darbuotojams; 

11.2. atsižvelgti į Bibliotekos darbuotojo rekomendacijas ir nurodymus (pavyzdžiui: atsisėsti, 

atsistoti į kitą vietą, laikinai nusiimti VR akinius, baigti seansą ir pan.); 
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11.3. pastebėjęs bet kokius gedimus, trukdžius ar kitą technikos pakitimą nedelsdamas 

informuoti Bibliotekos darbuotoją; 

11.4. sunegalavęs (pradėjus svaigti galvai, atsiradus pykinimui, atsiradus momentiniams 

stabilumo ar motorikos sutrikimams, sutrikus gebėjimui susivokti ir susigaudyti erdvėje, atsiradus 

bendram silpnumui, mirgėjimui akyse, stipriai išsigandus ir kt.) nedelsdamas nusiimti akinius ir apie tai 

pranešti Bibliotekos darbuotojui. 

12. Vartotojui draudžiama: 

12.1. naudotis VR įranga neblaiviam ir apsvaigusiam nuo narkotinių ar psichotropinių 

 medžiagų; 

12.2. dėvint VR akinius išeiti už VR naudojimosi ribų (VR įrangos naudojimo zona užsidėjus  

akinius priklausomai nuo naudojamos VR aplinkos gali būti matoma kaip žalias/mėlynas tinklas erdvėje 

arba apskritimas ant grindų, kitu atveju apie fizinę VR įrangos naudojimo zoną informuoja Bibliotekos 

darbuotojas); 

12.3. artintis prie VR įranga besinaudojančio vartotojo ir kitaip jam trukdyti seanso metu; 

12.4. savarankiškai įdiegti (ar ištrinti) VR įrangos kompiuteryje esančias programas,  

VR patirtis ar žaidimus, keisti programinius nustatymus ir pan.; 

12.5. naudoti įrenginį siekiant pagaminti, atkurti ar sukurti turinį, kurį reglamentuoja autorių 

teisės, patentai ar prekių ženklų apsauga, pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises ir Naudojimosi 

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešąja biblioteka taisykles, taip pat nepadorų ir netinkamą 

turinį. 

 

                           IV SKYRIUS 

 BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

13. Biblioteka turi teisę: 

13.1. atšaukti arba suderinus su vartotoju keisti jo registracijos laiką; 

 13.2. sustabdyti registraciją naudotis VR paslauga; 

 13.3. vartotojui, nesilaikančiam naudojimosi VR įranga Tvarkos ar trikdančiam viešąją 

 tvarką, stabdyti VR paslaugų teikimą; 

 13.4. prašyti vartotoją pasišalinti iš Bibliotekos patalpų, jei jam apribota teisė naudotis  

Bibliotekos paslaugomis; 

 13.4. vartotojui piktybiškai gadinant VR įrangą, kreiptis į teisėsaugos institucijas. 

14. Bibliotekos pareigos: 

 14.1. užtikrinti tinkamą VR įrangos priežiūrą; 

 14.2. patvirtinti ir Bibliotekos interneto svetainėje paskelbti Tvarką ir kitus norminius  

dokumentus, būtinus teikiant VR paslaugą; 

 14.3. pagal galimybes užtikrinti VR paslaugos prieinamumą negalią turintiems asmenims ir 

 kitoms vartotojų grupėms, kurioms reikia specialių paslaugų ir (ar) aptarnavimo sąlygų. 

 

V SKYRIUS 

  RIZIKOS 

 

13. Įspėjimai dėl rizikos: 

13.1. rekomenduojama pasitarti su šeimos gydytoju dėl VR įrangos poveikio sveikatai; 

13.2.galimi šalutiniai poveikiai ir sveikatos sutrikimai (neapsiribojant toliau nurodytais): 

erdvės suvokimo praradimas, sutrikusi pusiausvyra, galvos svaigimas ir dezorientacija, mieguistumas, 

sumažėjęs gebėjimas atlikti daugelį užduočių, nuovargis, rankų ir akių koordinavimo pažeidimas, galvos 

skausmas, akių skausmas, nemalonus pojūtis ar skausmas galvos ar akių srityse, pakitęs, neryškus arba 

besidvejinantis regėjimas ar kiti regėjimo sutrikimai, akių deformacija, padidėjęs seilėtekis, kibernetinis 
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pykinimas (angl. cyber sickness), per didelis prakaitavimas, aukšta temperatūra, drebulys, nevalingi 

judesiai, traukuliai, sąmonės netekimas, visi simptomai, panašūs į judesių sutrikimą, kurie gali išlikti ir 

būti akivaizdūs net ir praėjus kelioms valandoms po VR įrangos naudojimo ir dėl to gali padidėti 

susižalojimų rizika; 

13.3. kai yra įjungtos VR įrangos patirtys, visiškai arba iš dalies apribojama vartotojo 

galimybė matyti, girdėti, jausti, suprasti realią aplinką ir komunikuoti su aplink jį esančiu realiuoju 

pasauliu, todėl galimas fizinis susidūrimas su aplink esančiais objektais (sienomis, grindimis, 

pertvaromis), kitais žmonėmis, VR įranga bei jos laidais ir kitais objektais, gali kilti traumų pavojus; 

13.4. naudojimosi VR įranga šalutiniai poveikiai gali būti jaučiami net ir praėjus keletui 

valandų po paskutinio VR įrangos panaudojimo. Pajutus bet kokį neįprastą ir ilgiau trunkantį sveikatos 

sutrikimą, būtina kreiptis į gydytoją arba skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112; 

13.5. po seanso nepatariama vairuoti, valdyti mechanizmų ar įsitraukti į kitą veiklą, kuri gali  

sukelti rimtų pasekmių (pavyzdžiui, veiklą, kurią atliekant tam tikri išlikę simptomai gali nulemti mirtį, 

fizinį sužalojimą ar nuosavybės sugadinimą), arba kitą veiklą, kuriai reikia nesutrikusios pusiausvyros 

bei akių ir rankų koordinacijos (tokią kaip sportavimas, važiavimas dviračiu ir pan.), kol dings bet kokie 

po VR įrangos naudojimo atsiradę simptomai. 

 

VI SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

10.  Vartotojas, naudodamasis VR paslaugomis, įsipareigoja laikytis šios Tvarkos nuostatų ir 

prisiima visas fizines, psichologines ir finansines rizikas, pavojus ir grėsmes, susijusias su VR įrangos 

naudojimu. 

11.  Vartotojas sutinka visiškai atlyginti žalą LR įstatymų nustatyta tvarka, jeigu VR paslaugų 

teikimo metu bus apgadintas, sugadintas ar visiškai sunaikintas Bibliotekos turtas. 

12.  Vartotojas, naudodamasis VR paslaugomis, supranta, jog VR erdvėje reikia elgtis 

atsakingai bei atsargiai, įvertinant savo galimybes ir sugebėjimus, nekeliant pavojaus ir rizikos sau ir 

tretiesiems asmenims. 

______________________ 


