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Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas 
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1. Šie noteikumi nosaka kārtību kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un vispārpieejamos 

elektroniskās informācijas resursus Bibliotēkā. 
2. Par interneta lietotāju var kļūt ikviens apmeklētājs ar datora lietošanas pamatzināšanām. 
3. Datora un interneta izmantošana ir bez maksas. Pirms datora lietošanas Lietotājam ir 

jāreģistrējas noteikta datora un programmu lietošanai, kā arī laika uzskaitei.  
4. Bezmaksas interneta pakalpojumam laiku var rezervēt un lietot datoru ne ilgāk kā vienu 

pusstundu dienā. Ja Lietotājs vēlas darbu turpināt un ir brīvs dators, ar bibliotekāra atļauju viņš 
var turpināt strādāt ar datoru līdz bibliotekāra tālākiem norādījumiem. 

5. Ja dators paredzēts tikai e-pasta lietošanai, to drīkst izmantot ne ilgāk kā 15 (piecpadsmit) 
minūtes. 

6. Ieslēgt un izslēgt datorus ir tiesīgs tikai bibliotekārs. 
7. Ar vienu datoru drīkst strādāt tikai viens Lietotājs. Izņēmuma gadījumos var atrasties arī divi 

Lietotāji, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku. 
8. Lietotājs nedrīkst uzsākt vai turpināt darbu ar citu Bibliotēkas datoru, nesaskaņojot to ar 

bibliotekāru.  
9. Lietotājam atļauts saglabāt datnes (failus) cietajā diskā. Bibliotēka neatbild par saglabāto datņu 

drošību un konfidencialitāti. Lietotāja saglabātās datnes būs pieejamas jebkuram Lietotājam un 
var tikt izdzēstas bez jebkāda brīdinājuma. Ja Lietotājam saglabātās datnes vairs nav vajadzīgas, 
Lietotājam tās ir jāizdzēš. 

10. Lietotājs drīkst izmantot jebkurus elektroniskās informācijas nesējus. Visiem elektroniskās 
informācijas nesējiem jābūt labā tehniskā stāvoklī. 

11. Lietotājs drīkst izmantot Bibliotēkas multifunkcionālās iekārtas, kopētāju un printeri, saskaņojot 
to ar Bibliotēkas darbinieku. Tas ir maksa pakalpojums.   

12. Izmantojot Bibliotēkas datoru, Lietotājam aizliegts: 
12.1. veikt jebkāda veida instalācijas (programmas, spēles u.c.); 

mainīt datora konfigurāciju, t.sk. programmas saskarnes (izskata, „karsto taustiņu” u.c.) 
iestatījumus;  

12.2. mainīt fonta izmērus interneta pārlūkprogrammā, ja, beidzot darbu ar datoru, 
Lietotājs tos nenomainīs atpakaļ uz standarta izmēru; 

12.3. atvienot vai pievienot vadus datoram un tā perifērijai, izņemot vadus, kas 
nepieciešami zibatmiņas, pārnēsājamo cieto disku vai austiņu pievienošanai; 

12.4. atrasties pie datora ar pārtikas produktiem, virsdrēbēs, ar slapjām rokām; 

12.5. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu 
Lietotāju vai darbinieku darbu. 

13. Lietotājs nedrīkst izmantot datoru masu reklāmas vēstuļu vai mēstuļu izsūtīšanai. 
14. Lietotājs, lietojot datorus un tīklus, nedrīkst iegūt, radīt vai izplatīt informāciju, kas: 

14.1. ataino vardarbību un agresiju; 
14.2. veicina pornogrāfiska rakstura materiālu apriti; 

veicina atkarību izraisošu vielu (narkotiku, alkohola, tabakas izstrādājumu) lietošanu; 
14.3. mudina uz azartspēlēm; 
14.4. satur agresīvu valodu vai necenzētus vārdus; 
14.5. ļaunprātīgi izmanto bērnu uzticēšanos vai pieredzes trūkumu; 
14.6. reklamē vai piedāvā seksuāla rakstura pakalpojumus u.c. 

15. Lietotājam ir jāseko datora darbībai un jāziņo Bibliotēkas darbiniekam par jebkuriem tā 
bojājumiem un programmu kļūmēm. 

16. Par jebkuriem programmu vai datoru mehāniskiem bojājumiem, kas radušies Lietotāja darbības 
rezultātā, Lietotājs sedz visus ar šo bojājumu novēršanu saistītos izdevumus.  

17. Ja Lietotājam ir jautājumi par datoru lietošanu, viņam jāvēršas pie bibliotekāra. 

18. Darbu beidzot, Lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas un jāsakārto darba vieta. 
19. Lietotājs uz noteiktu laiku zaudē tiesības izmantot datorus, ja pārkāpj šos lietošanas 

noteikumus. Lēmumu pieņem Bibliotēkas darbinieks. 


