RĒZEKNES PIILSĒTAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS
DATORU UN INTERNETA IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Datoru un interneta pakalpojumus ir tiesības izmantot ikvienam reģistrētam
bibliotēkas lietotājam.
1.2. Datoru un interneta pakalpojumi bibliotēkā pieejami bez maksas.
1.3. Datoru un interneta lietotāja pienākumus un tiesības nosaka „Bibliotēkas
izmantošanas noteikumi” un „Datoru un interneta izmantošanas noteikumi”.
1.4. Augstāk minēto noteikumu izmaiņas un papildinājumus ierosina bibliotēkas
darbinieki, tos apstiprina Rēzeknes pilsētas dome.
2. Lietotāja pienākumi un tiesības
Pienākumi:
2.1. Pirmo reizi uzsākot bibliotēkā darbu ar datoru, lietotājiem jāiepazīstas ar
bibliotēkas „Datoru un interneta izmantošanas noteikumiem”.
2.2. Lietotājiem ir iespēja pieteikties darbam ar datoru uz konkrētu laiku personīgi
pie bibliotekāra vai pa telefonu. Pieteikumi tiek pieņemti tikai uz tekošo
dienu.
2.3. Sākotnējais pieteikuma laiks – ne ilgāks par 1 stundu. Atkārtota pieteikšanās
darbam ar datoru tai pašā dienā ir iespējama tikai pēc iepriekš pieteiktā laika
izmantošanas, ja ir brīvi datori.
2.4. Ja lietotājs nevar ierasties iepriekš pieteiktajā laikā, viņam par to savlaicīgi
jāziņo bibliotekāram.
2.5. Ja persona, kas pieteikusies darbam ar datoru uz konkrētu laiku, kavē ilgāk
par 10 min., tiesības izmantot datoru (līdz nākamā pieteikuma laikam) iegūst
jebkurš klātesošs lietotājs.
2.6. Pirms uzsākt darbu ar datoru, lietotājiem jāuzrāda bibliotekāram bibliotēkas
lasītāja karte.
2.7. Strādājot ar datoru, jāseko tā darbībai un, pamanot izmaiņas datora darba
režīmā (parādās, trokšņi, dūmi, nodziest monitors u.c.), nekavējoties jāziņo
par to bibliotekāram.
2.8. Uzturoties pie datora, jāievēro klusums.
2.9. Beidzot darbu ar datoru, lietotājam jāaizver visas programmas, ar kurām ir
strādāts.
Tiesības:
2.10.
Lietotājam ir tiesības izmantot datoru pieteiktajā laikā.
2.11.
Lietotājam ir tiesības izmantot visas datorā instalētās programmas.
2.12.
Lietotājam ir tiesības izmantot melnbaltā un krāsainā printera, kā arī
skenera pakalpojumus saskaņā ar bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādi.
2.13.
Lietotājam ir tiesības ierakstīt informāciju no datora savos informācijas
nesējos, saskaņojot to ar bibliotekāru.
3. Aizliegumi:
3.1. Aizliegts lietotājiem pašiem ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt
kādu datoriekārtu vai citu elektronisko ierīci.
3.2. Aizliegts aizskart elektriskos vadus un to savienojumus (kontaktdakšas,
kontaktligzdas, datora daļas savienojošos vadus u.c.).

3.3. Aizliegts atrasties pie datora ar pārtikas produktiem (limonādi, saldējumu,
čipsiem u.c.)
3.4. Aizliegts atrasties pie datora mitrās drēbēs un ar mitrām rokām.
3.5. Aizliegts mainīt datora konfigurāciju, datora parametrus vai uzstādīt
programmas.
3.6. Aizliegts apmeklēt neētiska un/vai vardarbīga satura Interneta saites, kuru
aplūkošana nav pieļaujama sabiedriskās vietās.
4. Ierobežojumi:
4.1. Pie viena datora vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 2 lietotāji.
4.2. Izdrukas drīkst veikt tikai ar bibliotekāra atļauju. Par veiktajām izdrukām
lietotājam jāsamaksā saskaņā ar bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādi.
4.3. Lietotāju izveidotās informācijas datnes datorā netiek saglabātas.
4.4. Datoru un interneta izmantošana tiek pārtraukta 5 min. pirms bibliotēkas
darba laika beigām.
4.5. Bibliotēkas darbiniekiem ir tiesības jebkurā brīdī palūgt atbrīvot darba vietu,
lai veiktu datora tehnisko pārbaudi.
4.6. Ikviens lietotāja izraisīts bibliotēkas telpu, inventāra, programmatūras un datu
bojājums ir jākompensē pašam lietotājam.
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