3.PIELIKUMS

DATORU, INTERNETA UN VISPĀRPIEEJAMO ELEKTRONISKĀS
INFORMĀCIJAS
RESURSU
PUBLISKĀS
IZMANTOŠANAS
KĀRTĪBA
1. Vispārīgie noteikumi
1.1.Šie noteikumi nosaka kārtību kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un
vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Bibliotēkā.
1.2.Par datoru un interneta lietotāju var kļūt ikviens bibliotēkas apmeklētājs ar
datoru lietošanas pamata zināšanām.
1.3.Interneta vai datora lietošanai jāuzrāda Bibliotēkas lietotāja karte. Datora
lietošanas laikā karte atrodas pie bibliotēkas darbinieka.
1.4.Datora un interneta izmantošana tiek pārtraukta 10 (desmit) minūtes pirms
Bibliotēkas darba laika beigām.
1.5. Izdrukas no interneta tiek veiktas, saskaņojot ar darbinieku un apmaksājot
drukāšanas darbu, saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi.
2.Lietotāja tiesības:
2.1.Izmantot bez maksas internetu un datorus (paaugstināta pieprasījuma gadījumā
- laika ierobežojums – 1 stunda, bērniem – 30 minūtes)
2.2.Saņemt konsultāciju par informācijas meklēšanu internetā, e-pakalpojumu un
sociālo tīklu izmantošanu
2.3.Rezervēt datora izmantošanas laiku var, ierodoties personīgi lasītavā, zvanot pa
tālruni 63322365 vai Skype – kgb_lasitava - pieaugušie, 63350278 – bērni līdz
8.klasei
3. Lietotāja pienākumi:
.Iepazīties ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem un parakstīties par to ievērošanu.
3.2.Pirms dokumentu drukāšanas un skenēšanas uzsākšanas informēt bibliotekāru.
3.3.Informēt bibliotēkas darbinieku par programmas kļūdām un neveiksmēm, kā arī
gadījumā, ja aparatūra bojāta vai nestrādā
3.4.Beidzot darbu, jāaizver programmas, ar kurām tika strādāts, jānovāc uz monitora
ekrāna saglabātā informācija.
3.5.Datoru stacijas “Elektroniskais katalogs”, “Informācijas meklēšanai un
izdrukai” izmantot tikai tam paredzētajam mērķim.
4.Lietotājam nav atļauts:
4.1. Bez reģistrēšanās izmantot datoru.
4.2. Pašam ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu no datoru iekārtām.

4.3. Bez bibliotekāra atļaujas mainīt datoru, pie kura sākts strādāt
4.4.Veikt jebkāda veida instalācijas (programmas, spēles u. c).
4.5. Lietojot datoru, nedrīkst iegūt, radīt vai izplatīt informāciju, kas ataino
vardarbību, agresiju, satur pornogrāfiska rakstura materiālus vai piedāvā
seksuāla rakstura pakalpojumus
4.6.Pie datora atrasties vairāk kā 2 cilvēkiem.
4.7.Strādājot ar datoru, skaļi sarunāties un traucēt darbu apkārtējiem, iejaukties citu
lietotāju darbā.
4.8.Strādājot pie datora, lietot pārtikas produktus.
4.9.Pie datora atrasties virsdrēbēs.
4.10.Bērniem līdz 14gadiem spēlēt agresīva rakstura spēles.
4.11.Lietotājs nedrīkst veikt nelegālu datu kopēšanu ( par nelegālām darbībām ar
datiem tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas
atļautās (uz ekrāna redzamās) komandas, vai kuras tiek izpildītas
automātiski, bez cilvēka tiešas līdzdalības informācijas pieprasījumu procesā
(izmantojot jebkura veida programmas, piem., robotus), neatkarīgi no šo
darbību mērķa)
4.12.Nav pieļaujama rīcība, kas izraisa traucējumus normālā interneta tīkla resursu
darbībā (datoros vai programmu nodrošinājumā).
4.13.Izmantot interneta tīklu, lai izplatītu materiālus, kas aizskar cilvēka cieņu , lai
propagandētu vardarbību, kurinātu rasu un nacionālo naidu, huligāniskos un
krāpnieciskos nolūkos.
4. Papildus noteikumi:
5.1.Skolēni datorus var lietot:
13.00 – 18.00 skolas dienās;
10.00 – 16.00 sestdienās un skolēnu brīvdienās;
10.00– 14.00 skolas dienās datorus var lietot pirmskolas vecuma bērni,
5.2.Ikviens telpas, inventāra, datu un programmatūras lietotāja izraisīts bojājums ir

