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GENEROLO JONO ZNUATdIO LIETUVOS KARO AKADEMIJOS
KARO MOKSLU IR TECHNOLOGI4I BIBLIOTEKOS
VARTOTOJU APTARNAVIMO TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Generolo Jono i.emaidio Lietuvos karo akademijos Karo mokslq ir technologijq
bibliotekos vartotojq aptarnavimo taisykles (toliau - taisykles) reglamentuoja Generolo Jono
Zemaidio Lietuvos karo akademijos (toliau - LKA) Karo mokslq ir technologijq bibliotekos (toliau
- biblioteka) bendr4j4 naudojimosi biblioteka tvark4, asmenq registravimo, registruotqjq vartotojq
asmens duomenq tvarkymo ir paslaugq teikimo tvark4 bibliotekoje, vartotojo teises, pareigas ir
atsakomybg, bibliotekos teises ir pareigas.
2. Sios taisykles taikomos visiems asmenims, kurie naudojasi bibliotekos paslaugomis.
3.

Taisyklese vartojamos s4vokos:

Bibliotekos paslauga - tai bet kokia paslauga, teikiama registruotam vartotojui ar
lankytojui, vykdant bibliotekos veikl4 ir naudojant bibliotekoje esandius ar kitus prieinamus
informacijos iSteklius, irenginius, patalpas ir specialistq kompetencij4.
Lankytojas - asmuo, apsilankgs bibliotekoje ir pasinaudojgs bibliotekos paslaugomis,
iskaitant ir tokias paslaugas, kurioms nebiitina registracija, pavyzdLiui, naudojimasis skaityklomis,
apsilankymas parodoje, renginyje, ekskursijoje ir pan.

Registruotas vartotojas

(toliau vartotojas)

asmuo, registruotas bibliotekos

informacineje sistemoje ir turintis jam iSduot4 registruoto vartotojo paZymejim4.
Registruoto vartotojo paZym6jimas (toliau - vartotojo paLymejimas) - vartotojo
identifikavimo dokumentas: Lietuvos studento paZymejimas (toliau - LSP), KAS tarnybinis
paZymejimas (toliau - TP), bibliotekos vartotojo paZymejimas, suteikiantis teisg bibliotekoje ar uZ
jos ribq pasiskolinti bibliotekos dokumentus ir naudotis kitomis bibliotekos paslaugomis, kurioms
biitinas vartotoj o tapatybes patvirtinimas (identifi kavimas).
Vartotojg aptarnavimas - bibliotekos veikla, apimanti lankytojams ir vartotojams
suteikiamas paslaugas bibliotekoje ir (ar) uZ jos ribq telefonu, elektroninemis ar kitomis rySiq
priemonemis.
VieSoji erdv6 - bibliotekos skaitykla ir galerija Sv. Ignoto g. 6.

II SKYRIUS
VARTOTOJU REGISTRAVIMO TVARKA
4. Bibliotekos vartotojai yra: karilnai, LKA profesines karo tarnybos kariai, darbuotojai,
dirbantys pagal darbo sutartis, studentai ir klausytojai; kra5to apsaugos sistemos institucijq
profesines karo tarnybos kariai, valstybes tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis;
u/sienio valstybiq aukStqjq mokyklq studentai ir destytojai, atvykstantys i LKA pagal studentq
mainq ir kitas programas; atsargos kariai ir karininkai; kitq aukStqjq mokyklq akademines
bendruomenes nariai; karybos, gynybos, saugumo, patriotinio ugdymo klausimais bei ivairiq
mokslo Sakq technologijomis besidominti visuomene'
5. Asmuo, norintis tapti bibliotekos vartotoju:
5.1. turi susipaZinti su Siomis taisyklemis;

5.2. KAS darbuotojai turi pateikti TP, kari[nai

-

LSP, kiti vartotojai

-

galiojanti asmens

tapatybg patvirtinanti dokument4 ir kontaktinius duomenis. Elektroninis pa5tas tampa komunikacine
priemone sprendZiant leidiniq skolinimo ir gr4Zinimo klausimus;

5.3. noredami uZsiregistruoti nuotoliniu btidu, KAS darbuotojai TP duomenis pateikia
elektroniniu pa5tu biblioteka@lka.lt iS savo tarnybinio elektroninio pa5to.
6. Asmuo, tapdamas bibliotekos vartotoju, patvirtina, kad susipaZino su Siomis taisyklemis,
isipareigoja jq laikytis, pateike tikslius ir teisingus asmens duomenis, yra informuotas apie asmens
duomenq tvarkymo tikslus ir s4lygas ir sutinka, kad biblioteka tvarkytq jo asmens duomenis.
7. UZsiregistravusiems vartotojams i5duodamas bibliotekos vartotojo paZymejimas (toliau paZymejimas) (l priedas) su unikaliu brlk5niniu kodu. Vietoj prarasto ar sugadinto paZymejimo Siq
taisykliq 5 punkte nustatyta tvarka i5duodamas naujas paZymejimas. LKA karitno LSP ir KAS TP
veikia kaip bibl iotekos vartotoj o paZymej imas.
8. PaZymej imas identifikuoja vartotoj4.
9. PaLymejimas (LKA kariDnams - LSP, KAS bendruomenei - TP) yra vienintelis
dokumentas, suteikiantis teisE uZsisakyti, rezervuoti, pasiskolinti bibliotekos dokumentus, pratgsti
dokumentq gr4Zinimo termin4.
10. Asmenys, nepateike 5.2 papunktyje nurodytq visq bfltinq duomenq, negali tapti
gistruotais
re
vartotoj ais :
10.1. vie5ojoje bibliotekos erdveje asmenims gali bUti suteiktas lankytojo statusas ir i5duotas
vienkartinis leidimas (toliau - leidimas) (2 priedas). Leidimas suteikia teisg susipaZinti su
bibliotekos katalogais, skaitykla ir atviraisiais fondais, gauti informacij4 ir prieig4 prie interneto, bet
nesuteikia teises uZsisakyti Ieidiniq.
1 l. Vien4 kart4 per metus vartotojai perregistruojami, patikslinant jq asmens duomenis,
biitinus bibliotekos veiklai.

III SKYRIUS
VARTOTOJTJ ASMENS DUOMENU TVARKYMAS
12. Vartotojq asmens duomenys bibliotekoje gali bUti tvarkomi automatiniu

ir neautomatiniu

bfidu.
13. Tvarkydama vartotojq asmens duomenis biblioteka vadovaujasi 2016 m. balandZio 27 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ddl fiziniq asmenq apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir del laisvo tokiq duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95l46lEB,
LR asmens duomenq teisines apsaugos istatymu, Asmens duomenq tvarkymo ir duomenq subjektq

teisiq igyvendinimo kraSto apsaugos sistemoje taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
kra5to apsaugos ministro 2015 m. gruodZio 3 d. isakymuNr. V-1253 (Lietuvos Respublikos kra5to
upr"ugoi ministro 2018 m. spalio l5 d. isakymo Nr. V-977 redakcija), Generolo Jono Zemaidio
Lietuvos karo akademijos vir5ininko 2019 m. gruodZio ll d. isakymuNr. Y-952,,DeI Generolo
Jono Lemaidio Lietuvos karo akademijos virSininko 2019 m.lapkridio l3 d. isakymo Nr. V-881
,,D61 asmens duomenq tvarkymo veiklos ira5q tvirtinimo" pakeitimo".
14. Vartotojq asmens duomenys tvarkomi Siais tikslais:
1 4. I . organizuoti vartotojq aptarnavim4 ir informacini apriipinim4;

4.2. tv arkyti vartotoj q apskait4;
14.3. nustatyti asmens tapatybg;
I

14.4. vartotojo paZymejimui funkcionuoti bendros vartotojq registravimo duomenq bazes
pagrindu;

14.5. organizuoti vartotojq apklausas, mokslinius tyrimus, siekiant gerinti bibliotekos
teikiamq paslaugq kokybg, kurti naujus produktus ir paslaugas (tik vartotojui sutikus);
14.6. informuoti vartotojus apie bibliotekos paslaugas, informacijos iSteklius,
organizuojamus renginius ir darbo laiko pakeitimus (tik vartotojui sutikus).
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15. Biblioteka, gavusi vartotojo sutikim4, gali moksliniq ir(ar) vartotojq pasitenkinimo
teikiamomis paslaugomis tyrimq tikslu rinkti papildomus asmens duomenis, susijusius su
iSsilavinimu, profesine veikla ir kt.
16. Apibendrinti bibliotekos vartotojq asmens duomenys naudojami statistikos tikslais,
organizuojant bibliotekos veikl4, teikiant paslaugas, formuojant bibliotekos fondus.
17. Automatiniu b[du ir neautomatiniu b[du tvarkomi asmens duomenys saugomi
bibliotekq informaciniq sistemq nuostatuose nustatyt4 asmens duomenq saugojimo bibliotekos
informacineje sistemoje termin4 arba tol, kol vartotojas naudojasi bibliotekos paslaugomis. Suejus
Siam terminui, asmens duomenys sunaikinami. Siq taisykliq 14.5-14.6 papunkdiuose nustatytais
tikslais asmens duomenys tvarkomi tol, kol galioja asmens sutikimas, bet ne ilgiau kaip asmens
duomenq saugoj imo informacinej e s istemoj e nustatytas terminas.
18. Vartotojas del savo, kaip duomenq subjekto, teisiq igyvendinimo (pagal Asmens
duomenq tvarkymo ir duomenq subjektq teisiq igyvendinimo kra5to apsaugos sistemoje taisykliq l3
punkt4) gali kreiptis i bibliotek4 tiesiogiai ar elektroniniu paStu. Nagrinejami tik identifikuotq
vartotojq raSytiniai praSymai.
19. Bibliotekai patenkinus vartotojo pra5ym4 i5trinti jo asmens duomenis, vartotojas netenka
galimybes naudotis paslaugomis, kurioms b[tinas jo tapatybes patvirtinimas (identifikavimas).
20. Automatiniu ir neautomatiniu budu tvarkomq asmens duomenq saugum4 biblioteka
uZtikrina igyvendindama infrastruktiirines (tinkamas technines irangos i5destymas ir prieZiDra,
grieLtas gaisrines saugos taisykliq laikymasis ir kt.), administracines (asmenq, dirbandiq su asmens
duomenimis, mokymas, vidaus dokumentq rengimas ir kt.), telekomunikacines (informaciniq
sistemq prieZiiira, naudojimosi internetu saugumo uZtikrinimas, slaptaZodZiq naudojimas ir kt.)
priemones.

IV SKYRIUS
BIBLIOTEKOS PASLAUGU TEIKIMO TVARKA
21. Biblioteka teikia informacines paslaugas, b[tinas ugdymui ir mokymuisi vis4 gyvenim4.
Informacija apie tai pateikta ir tinklalapyje vvrvrv.lka.lt, skiltyje Biblioteka. Vartotojai gali:
2l .1. naudotis skaitykla ir atviru fondu;
21.2. skolintis dokumentus i namus;
21.3. atlikti iSankstinidokumentq uZsakym4 bibliotekos elektroniniuose kataloguose;
21.4. nuotoliniu b[du uZsisakyti leidinius, juos gauti ir gr4linti;
21.5. gauti prieig4 prie prenumeruojamq duomenq baziq, elektroniniq katalogq ir interneto;

pateikti bibliografines uZklausas;
21.7 .lankytis parodose ir knygq pristatymuose;
21.8. konsultuotis informacinio raitingumo, naudojimosi prenumeruojamomis duomenq
bazemis, elektroniniais katalogais klausimais.
22. Yartotojai turi teisg naudotis visomis anksdiau i5vardytomis bibliotekos teikiamomis
paslaugomis.
23. Asmenys, isigijg leidim4, bibliotekos vie5ojoje erdveje (Sv. Ignoto g. 6) gali naudotis
bibliotekos elektroniniais katalogais, atvirais skaityklos fondais, internetu.
24. Vartotojai bibliotekoje aptarnaujami pateikg dokument4, identifikuojanti asmeni
bibliotekos informacineje sistemoje (toliau - BIS): galiojanti vartotojo paLymbiim1, LST, TP.
25. Vartotoj o paLymdjimas, LST, TP suteikia teisg vartotojui pasiskolinti dokumentus i
namus arba skaityklose pagal BIS nustatytus i5davimo terminus:
25.1. skolinimosi terminas pratgsiamas nuo 3 dienq iki 6 menesiq, bibliotekininkui ivertinus
leidinio paklaus4, taip pat atsiZvelgiant i leidinio saugojimo viet4 bibliotekoje ir egzemplioriq
2 1.6.

skaidiq;
25.2. didelg paklaus4 turintiems dokumentams gali bUti sutrumpintas skolinimo terminas;

25.3. jei dokumentas yra iSduotas, vartotojas gali ji rezervuoti uZsisakydamas leidini
lU
e lektroniniame katalo ge m ano pa s lEroj e arba e lektroniniu pa5tu b ibl ioteka@,lka.

25.4. nuotoliniu bldu uZsisakgs leidini, vartotojas gali ji pasiimti ir gr1Linti bibliotekos
abonemente Sito g. 54' arba Sv. Ignoto g. 6;
25.5. KAS bendruomenes nariai, nuotoliniu b[du uZsisakg leidinius, juos gali pasiimti ir
grqLinti KAS bibliotekose arba padaliniuose, atliekandiuose bibliotekos funkcijas kituose Salies
miestuose:

25.5.L uZsisakydamas leidini vartotojas elektroninio katalogo mano paslEroie, laukelyje
papildoma informacija, arba elektroniniu pa5tu biblioteka@lka.lt turi nurodyti pageidaujam4
atsiemimo viet4 - padalini;
25.5.2. uZsakym4 gavgs bibliotekininkas, i5duodamas leidini, BIS skaitytojo registraciios
pastabq srityje paLymi leidinio atsiemimo viet4;

25.5.3. i KAS padalinius gabenami leidiniai, atitinkantys bibliotekos fondq formavimo
prioritetines kryptis, bUtini ugdymui ir mokymosi vis4 gyvenim4 principq igyvendinimui;
25.5.4.leidiniq paketas su lydraSdiu (3 priedas) gabenamas KAS transportu arba per kurjeriq
tarnyb4 pagal sutarti;
25.5.5. gabenama itas KAS bibliotekas ar padalinius, kurie atlieka bibliotekos funkcijas ir
skiria darbuotoj4, atsaking1uL leidiniq priemim4 I grqLinimq;

25.5.6. pasibaigus skolinimo terminui, leidiniai grqlinami

KAS

transportu arba

pasinaudojant pa5to ar kurjerio paslaugomis vartotojo le5omis;

25.6. laiku negr4Zinus dokumento arba nepratgsus jo gr4Zinimo termino, vartotojui

neteikiama teise pasiskolinti kitq dokumentq;

25.7. skaityklos leidiniq vienintelis arba paskutinis egzempliorius, seni, reti ir ypad vertingi,
einamqjq metq periodiniai leidiniai, LKA baigiamieji magistro darbai i namus neiSduodami;
25.8. vartotojui iSduodamas tik vienas to paties dokumento egzempliorius.
26. Prenumeruojamomis duomenq bazemis ar elektroninemis knygomis gali naudotis visi
bibliotekos vartotojai.
27. Naudojimosi bibliotekos kompiuteriais tvark4 nustato LKA vidaus tvarkos taisykles,
patvirtintos Generolo Jono Zemaidio Lietuvos karo akademijos virSininko 2018 m. rugsejo l3 d.
lsakymu Nr. V-735 ,,Del Generolo Jono Zemaidio Lietuvos karo akademijos vidaus tvarkos
taisykliq tvirtinimo".

V SKYRIUS
BIBLIOTEKOS VARTOTOJU TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBES
28. Vartotojas turi teisg:
28.1. gauti i5sami4 informacij4 apie bibliotekos fond4, elektroninius i5teklius

ir

teikiamas

paslaugas;

28.2. naudotis bibliotekos informacijos paie5kos priemonemis, bibliotekos sukauptais
informacijos iStekliais, prenumeruojamomis duomenq bazemis vietoje ar per nuotoling prieig4;
28.3. pateikti uZklaus4 apsilankius bibliotekoje, telefonu, elektroninemis ar kitomis rySiq
priemonemis;
28.4. skolintis dokumentus bibliotekoje ar i5sineStiuZ jos ribq;
28.5. uZsisakyti dokumentus bibliotekoje ar internetu, rezervuoti dokumentus ir pratqsti
skolinimo termin4;
28.6. nustatyta tvarka naudotis bibliotekos kompiuterizuotomis darbo vietomis ir
asmeniniais kompiuteriais bei kita iranga;
283.pariikSti savo nuomonQ (LodLiu, ra5tu ar elektroniniu pa5tu) apie bibliotekos darb4 ir
jos teikiamas paslaugas;
28.8. tik asmeniniam naudojimui kopijuoti, skenuoti, fotografuoti dokumentus, isira5yti
informacij4 i elektronines laikmenas, nepaleidLiant LR autoriq teisiq ir gretutiniq teisiq istatymo;
2 8. 9. lankyti s bibliotekos organizuoj amuose renginiuose ;
28.10. fotografuoti ir filmuoti bibliotekoje tik gavus bibliotekos administracijos leidim4.
29. Y artotojas privalo :

Siq taisykliq ir nustatytq elgesio vie5oje vietoje reikalavimq;
29.2.bibliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems vartotojams, lankytojams
ir darbuotojams, nekalbeti mobiliuoju telefonu ir iSjungti jo gars4;
293. atvykus i bibliotek4, tureti KAS TP, LSP (karitinams) arba vartotojo paLym|iim4;
29.4.laiku gr4linti pasiskolintus dokumentus arba pratgsti skolinimo termin4;
29.5. pasikeitus asmens duomenims ar praradus vartotojo paZymejim4, nedelsdamas
informuoti bibliotekos darbuotoj 4;
29.6. elektroninius ir tradicinius informacijos i5teklius naudoti nepaLeidLiant LR autoriq
teisiq ir gretutiniq teisiq istatymo nuostatq;
29.7. gr4Linti visus pasiskolintus dokumentus baigus ar laikinai nutraukus studijas,
nutraukus darbo sutarti kra5to apsaugos sistemoje ne veliau kaip studijq baigimo ar nutraukimo,
darbo sutarties nutraukimo dien4;
29.8. tausoti ir saugoti bibliotekos dokumentus ir kit4 turt4.
30. Vartotojui draudZiama:
30.1. plesyti, gadinti, naikinti bibliotekos dokumentus ir turt4, ra5yti ir Lymeti informacij4 i
pasi skolintus bibliotekos dokumentus;
30.2. naudotis kito vartotojo paZymejimu, perduoti savo paZymejim4 kitam asmeniui;
30.3. idiegti bibliotekos kompiuteriuose atsineSt4 ar atsisiqst4 programing irang4;
30.4. be bibliotekos darbuotojo leidimo i5ne5ti dokumentus iS skaityklos, keisti atvirq fondq
iSdestymo tvark4;
30.5. i5ne5ti dokumentus i5 bibliotekos, jei jie neira5yti i paskolinq dokumentq apskait4,
iSneSti bibliotekos irang4;
30.6. eiti i tarnybines patalpas;
30.7. bibliotekoje, naudojantis vie5os interneto prieigos paslaugomis, skaityti, Liireti, kaupti,
platinti pornografing ar smurt4, terorizm1 ir kitoki4 nusikalstam4 veikl4 skatinandi4 informacij4,
platinti elektronines Siuk5les, piktybines programas, virusus, lsilauZti j kompiuterines sistemas ir

29.l.laikytis

pan.;

30.8. uZsiimti veikla, neatitinkandia bibliotekos paskirties, pvz., pardavineti prekes ar
paslaugas, organizuoti mitingus ir pan.;
30.9. lankytis bibliotekoje apsvaigus nuo alkoholio ar psichotropiniq medZiagq, savo elgesiu
kelti gresmg sau ar kitiems, Zeminti kitq Zmogi5k4ji orum4, ignoruoti bendruosius asmens higienos
reikalavimus ir elgesio vie5ose vietose norrnas;
30.10. skelbti informacij4 (reklama, skelbimai ir pan.) nesuderinus su atsakingais bibliotekos

asmenimis.
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l. Vartotojo

atsakomybes:

31.1. vartotojas turi tausoti ir saugoti naudojamus bibliotekos dokumentus ir kit4 turt4. Apie
pastebetus defektus ar gedimus informuoti bibliotekos darbuotoj4. PadarEs turtinq Zal4 ar kitus
neteisetus veiksmus, vartotojas atsako LR istatymq nustatyta tvarka;
31.2. Lalos neatlyginus, isie5koma teises aktq nustatyta tvarka;
31.3. vartotojas, neprane5gs apie prarast4 vartotojo paZymejim4, teises aktq nustatyta tvarka

atsako uL

kito

dokumentus;

asmens, pasinaudojusio

jo

paZymejimu, paimtus

ir

negr4Zintus bibliotekai

31.4. dokumentai su kitq bibliotekq spaudais ar kitu brilk5niniu kodu vietoje pamestqiq
nepriimami;
31.5. praradEs ar nepataisomai sugadinEs dokument4, vartotojas privalo pakeisti ji tokiu
padiu arba blbliotekos pripaZintu lygiaverdiu. Dokumentai pripaZistami lygiaverdiais ivertinus
prarastq
dokumentq kain4, tiiainio metus, turimq egzemplioriq skaidiq ir paklaus4 bibliotekoje.
:f .6. vartotojas, prisijunggs bibliotekoje su savo prisijungimo vardu ir slaptaZodLiu, yra
atsakingas uZ visus veiksmus, atliktus naudojantis bibliotekos elektroniniais informacijos i5tekliais;
31.7. vartotojams, nesilaikantiems arba paZeidusiems taisykles, terminuotam arba visam
laikui gali b[ti apribota teise naudotis bibliotekos paslaugomis'

VI SKYRIUS
BIBLIOTEKOS TEISES IR PAREIGOS
32. Biblioteka turi Sias teises:

32.1. registruodama vartotoj4 teises aktq nustatyta tvarka rinkti, tvarkyti, saugoti ir
sunaikinti bibliotekos veiklai bfitinus vartotojo asmens duomenis;
32.2. nustatyti vartotojams i5duodamq dokumentq skaidiq, terminus, skolinimo termino
pratEsimo ir dokumentrl rezervavimo tvark4;
32.3. bibliotekos administracijos sprendimu laikinai ar visam laikui apriboti teisq naudotis
bibliotekos paslaugomis :
32.3.L jei vartotojas laiku negrqLino dokumentq ir nereagavo i elektroniniu pa5tu iSsiqst4
raginim4 bei ispejim4;
32.3 .2.j e i vartotoj as nesilaiko kitq taisykle se nustatytq reikalav imq;
32.4. papra5yti vartotojo pasi5alinti i5 bibliotekos patalpq, jeigu jam apribota teise naudotis
bibliotekos paslaugomis, jeigu apsvaiggs nuo alkoholio ar psichotropiniq medZiagq arba kitaip
paL.eidLia Sias taisykles bei kitus bibliotekos paslaugas reglamentuojandius teises aktus;
32.5. tais atvejais, kai vartotojas nepakl[sta teisetam bibliotekos darbuotojo reikalavimui,
iSkviesti policijos arba karo policijos pareigiinus.
3 3. B iblioteka, aptarnaudama v artotoj us, priv alo :
33.1. gerbti Zmogaus teises, vadovautis lygiq galimybiq, teisingumo, profesines etikos
principais, Generolo Jono Zemaidio Lietuvos karo akademijos Karo mokslq ir technologijq
tibtioi.to, ir jos skyriq nuostatais, patvirtintais LKA vir5ininko 2017 m. rugsejo 29 d. isakymu Nr.
V- 690 ir Siomis taisyklemis;
33.2. skelbti bibliotekos darbo bei vartotojq aptarnavimo laik4, kuri nustato Generolo Jono
Zemai|io Lietuvos karo akademijos vidaus tvarkos taisykles, patvirtintos LKA vir5ininko 2018 m.
rugsejo l3 d. isakymu Nr. V-735;
33.3. i5duodant bibliotekos dokumentus, tiksliai nurodyti skolinimo termin4;
33.4. teises aktq nustatyta tvarka kreiptis ! igaliotq institucijq pareigiinus nustadius neteisetus
bibliotekos dokumentq ar kito turto pasisavinimo, tydinio sugadinimo ar sunaikinimo atvejus.
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Karo mokslq ir technologijq bibliotekos vartotojo paZymejimas
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PATVIRTINTA
Generolo Jono Zemaidio

ijos virSininko
d.
2 priedas

Karo mokshl ir technologijrl bibliotekos vienkartinis lanlrytojo bilietas

cENERoLo roNo Zeiamfro LrETUvos KARo AKADEMTJoS
KARO MOKSLq IR TECHNOLOGIJq BIBLIOTEKA
5v. Ignoto g. 6, LT-0112O Vilnius

VIE

N

KARTINIS SKAITYTOJO BILIETAS
Nr. 999999
Nesuteikia teisEs uisisakyti leidinius

I5einant grqiinti registracijai

LTBRARy oF GENERAL

tonas ieuerrrs

MTLTTARY AcADEMY

OF LITHUANIA

sv. Ignoto str. 6, LT-o1120 Vilnius

ONE TIME LIBRARY CARD

No.033332
Without permission to subscribe for books
Please, return card to registry

PATVIRTINTA
Generolo Jono Zemaidio
os virSininko
d.

lsakymu Nr. V
3 priedas

-l,lt,{

GENEROLO JONO ZNMUCIO LIETUVOS KARO AKADEMIJA
BiudZetine istaiga, Silo g. Sa, LT-10322 Vilnius, tel. (8 5) 212 6923, faks. (8 5)2127318, el.p.lka@mil.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre, kodas 211959040, PVM moketojo kodas LT 119590416

KARO MOKSLU IR TECHNOLOGIJU BIBLIOTEKA
Silo g. SA., LT-10322 Vilnius, Vartotojq aptarnavimo skyrius, tel. +370 5 273 5549, el. p. biblioteka({.llka.lt
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