3. pielikums
Talsu novada bibliotēku lietošanas noteikumiem
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Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas
izmantošanas noteikumi Talsu novada pašvaldības bibliotēkās
I Vispārīgie noteikumi
1. Šie noteikumi nosaka datora un interneta izmantošanu, lietotāju tiesības, pienākumus un
atbildību.
2. Personai (turpmāk – Lietotājs), kas vēlas izmantot datora un interneta pakalpojumus,
jāuzrāda Bibliotēkas lasītāja karte.
3. Datora un interneta izmantošana ir bez maksas. Par izdrukām, skenēšanas un kopēšanas
pakalpojumiem jāmaksā pēc Bibliotēkā noteiktajiem izcenojumiem.
4. Konkrēta datora izmantošanas laiku var rezervēt, to piesakot bibliotekāram.
5. Ja dators nav aizņemts, to var izmantot jebkurš reģistrēts Lietotājs.
6. Bērniem līdz 16 gadiem datora un interneta lietošanas laiks var tikt ierobežots līdz 1
stundai, ja dators netiek izmantots mācību procesam.
7. Datora izmantošanas laiku nosaka Bibliotēkas darbinieki.
8. Pie viena stacionārā datora drīkst strādāt 1 Lietotājs.
9. Datora un interneta izmantošana jāpārtrauc 15 minūtes pirms Bibliotēkas darba laika
beigām, šajā laikā netiek vairs veikti drukāšanas, kopēšanas un skenēšanas pakalpojumi.
II Datora un interneta Lietotāja tiesības un pienākumi
10. Izmantot datora un interneta pakalpojumus.
11. Rezervēt datora izmantošanas laiku.
12. Izmantot biroja tehniku, veikt izdrukas, izmantot speciālo tehniku var tikai pēc
saskaņošanas ar bibliotekāru.
13. Ievērot Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas
izmantošanas noteikumus, kā arī Bibliotēkas izmantošanas noteikumus.
14. Ievērot bibliotekāra norādījumus.
15. Saudzīgi izturēties pret datoru un citu inventāru, ievērot tīrību un klusumu.
16. Atlīdzināt ikvienu zaudējumu, kas nodarīts Lietotāja vainas dēļ.
17. Nekavējoties informēt bibliotekāru par programmas kļūdām, ja nedarbojas vai bojāts
dators.
III Lietotājam kategoriski aizliegts
18. Ieslēgt un izslēgt datorus.
19. Mainīt datora konfigurāciju, parametrus un uzstādīt citas programmas.
20. Aiztikt elektriskos vadus, to savienojumus.
21. Apmeklēt neētiska satura interneta adreses.
22. Pie datora atrasties ar pārtikas produktiem, virsdrēbēs.
23. Traucēt citus Lietotājus.
24. Aizliegts izmantot datoru, ja nav nodotas Bibliotēkas grāmatas, vai nokārtotas
parādsaistības ar Bibliotēku.
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