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Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas 

izmantošanas kārtība Bauskas 2.vidusskolas bibliotēkā 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

72. panta pirmās daļas 2. punktu un 73. panta pirmās daļas 1. punktu 

 

 

1. Iekšējie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek izmantota darbstacija (turpmāk tekstā dators), 

internets un vispārpieejamie elektroniskās informācijas resursi Bauskas 2. vidusskolas 

bibliotēkā (turpmāk tekstā – Bibliotēka). 

2. Bibliotēkā pieejamos datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus 

var izmantot Bauskas 2. vidusskolas izglītojamie, izglītības iestādes darbinieki (turpmāk tekstā 

– Bibliotēkas lietotājs). 

3. Datorus drīkst lietot tikai mācību vajadzībām un ar darba pienākumu veikšanu nepieciešamās 

informācijas iegūšanai. 

4. Bibliotēkas lietotājs var rezervēt datoru uz konkrētu laiku. 

5. Uzsākot izmantot Bibliotēkā pieejamos datorus, Bibliotēkas lietotājam jāiepazīstas ar 

noteikumiem par datora, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu 

publiskas izmantošanas kārtību un ar savu parakstu jāapstiprina šo noteikumu ievērošanu. 

6. Jebkurai personai, kas atrodas Bibliotēkas telpās, jāievēro vispārējie uzvedības noteikumi: 

sarunas, troksnis un cita veida darbības, kas var būt traucējošas pārējiem lietotājiem, jāierobežo 

līdz minimumam. 

7. Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības 

noteikumi: 

7.1. neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšu tīklā; 

7.2. nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti (saspraudes, skavas 

u.c.); 

7.3. neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu 

savienojošos vadus u.c.; 
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7.4. konstatējot bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas 

darbinieku; 

7.5. nestrādāt ar bojātu aparatūru. 

8. Darbu beidzot, Bibliotēkas lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba 

vieta. 

9. Datnes, kuras izveidojis Bibliotēkas lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt ar Bibliotēkas 

darbinieka piekrišanu. 

10. Bibliotēkas lietotājiem aizliegts: 

10.1. pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu, restartēt datoru, kad traucēta tā darbība; 

10.2. mainīt datora konfigurāciju vai uzstādīt programmas; 

10.3. neatļauti kopēt, dzēst un pārvietot programmnodrošinājumu;  

10.4. bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātās datnes; 

10.5. atrasties pie datora ar pārtikas produktiem un šķidrumiem; 

10.6. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu 

lietotāju vai darbinieku darbu; 

10.7. atrasties pie datora vairāk kā diviem lietotājiem vienlaicīgi, (izņēmuma gadījumos 

var atrasties arī vairāki, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku); 

10.8. spēlēt vardarbīgas datorspēles; 

10.9. ar pirkstiem aiztikt monitoru; 

10.10. lietot mūzikas atskaņošanas ierīces, austiņas utt. (izņēmums - mācību stundā pēc 

skolotāja lūguma); 

10.11. atrasties Bibliotēkā virsdrēbēs. 

11. Izmantojot internetu, Bibliotēkas lietotājam jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts 

apmeklēt interneta saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās (piemēram, 

pornogrāfiska, uz vardarbību vērsta satura saites u.c.). 

12. Bibliotēkas lietotājam pirms personīgo datu nesēju (CD, USB iekārtas, digitālās kameras u.c.) 

izmantošanas un to ievietošanas Bibliotēkas datorā, jāinformē par to Bibliotēkas darbinieks. 

13. Bibliotēkas darbinieks, pirms datu nesēju ievietošanas/lietošanas Bibliotēkas datorā, veic datu 

nesēju pretvīrusu pārbaudi. 

14. Datora tehnisku problēmu gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka un jāziņo par 

pamanītiem bojājumiem. 

15. Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro noteikumus, ļaunprātīgi traucē darbu citiem lietotājiem vai 

Bibliotēkas darbiniekiem, var izraidīt no Bibliotēkas telpām. 

16. Bibliotēkas lietotājam, kurš nav ievērojis noteikumus, tādējādi radot Bibliotēkai materiālus 

zaudējumus, var pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu. 


