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Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 

VIESĪTES NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237,  tālr. 65245179, fakss 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv  

norēķinu konts LV66UNLA0009013130395, AS „SEB banka” Jēkabpils filiāle, kods UNLALV2X 

 

APSTIPRINĀTI 

Viesītes novada pašvaldības domes sēdē 

2015.gada 21.janvārī (prot.Nr.1;32.#) 

 

Viesītes novada pašvaldības noteikumi Nr.1/ 2015 

 

„Viesītes novada publisko interneta pieejas punktu ar pieeju datortehnikai lietošanas 

noteikumi  Viesītes novada publiskajos interneta pieejas punktos ar pieeju 

datortehnikai” 

Viesītes novada Viesītē 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā apmeklētāji izmanto datorus, daudzfunkcionālās 

iekārtas (ja tādas ir uzstādītas) un internetu Viesītes novada publiskajos interneta pieejas 

punktos ar pieeju datortehnikai (turpmāk – PIPP) projekta „Publisko interneta pieejas punktu 

attīstība Viesītes novadā” Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/019 ietvaros. 

2. PIPP pakalpojumi pieejami: Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Viesītes 

muzejā “Sēlija”, Viesītes bibliotēkā, Lones Tautas namā, Saukas pagasta Lones bibliotēkā, 

Saukas pagasta Saukas bibliotēkā, Elkšņu bibliotēkā un Rites bibliotēkā iestāžu darba laikos.  

3. Par PIPP lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas pamatzināšanām.  

4. PIPP lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības 

noteikumi: 

4.1. neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā; 

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

u.c.); 

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

savienojošos vadus u.c.; 

4.4. konstatējot bojājumus datortehnikai vai daudzfunkcionālai iekārtai, nepieciešams 

pārtraukt darbu un par to informēt atbildīgo iestādes darbinieku (pamatojoties uz pašvaldības 

izpilddirektora 2015. gada 13. janvāra rīkojumiem nr. 2-3/11 un 2-3/12); 

4.5. nestrādāt ar bojātu aparatūru; 
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4.6. darba laikā sekot datora darbībai un, ja pēkšņi mainās datora darba režīms (parādās 

trokšņi, dūmi, nodziest monitora ekrāns u.c.), vai arī rodas programmu kļūmes, tad par to 

nekavējoties ziņot atbildīgajam iestādes darbiniekam (pamatojoties uz pašvaldības 

izpilddirektora 2015. gada 13. janvāra rīkojumiem nr. 2-3/11 un 2-3/12). 

5. Lietotājam jāiepazīstas ar PIPP izmantošanas noteikumiem, kā arī ar Darba drošības 

instrukciju darbā ar datoru, daudzfunkcionālo iekārtu (ja tāda ir uzstādīta) un jāparakstās. 

6. Uzsākot darbu ar datoru, daudzfunkcionālo iekārtu lietotājs tiek reģistrēts PIPP lietotāju 

žurnālā. Viņam jānorāda datums, vārds, uzvārds, lietošanas mērķis, lietošanas laiks - cikos 

uzsācis un cikos beidzis darbu, kā arī jāparakstās.  

7. Lietotājam, reģistrējoties PIPP lietotāju žurnālā, jāinformē atbildīgais iestādes darbinieks  

(pamatojoties uz pašvaldības izpilddirektora 2015. gada 13. janvāra rīkojumiem Nr. 2-3/11 un 

2-3/12) par pakalpojuma veidu, kā arī par to, ka tiks izmantoti personīgie pārnēsājamie datu 

nesēji (CD, USB iekārtas, digitālās kameras u.c.). 

8. Ja lietotāja darbā tiek izmantoti pārnēsājamajos datu nesējos saglabāti vai pa e-pastu atsūtīti 

faili, viņam tie jāpārbauda pret vīrusiem, izmantojot uz datoriem instalēto antivīrusu 

programmatūru. Ja failos tiek atrasts vīruss, jāgriežas pie atbildīgā iestādes darbinieka 

(pamatojoties uz pašvaldības izpilddirektora 2015. gada 13. janvāra rīkojumiem Nr. 2-3/11 un 

2-3/12). 

 

9. Ja lietotājam nepieciešams veikt izdrukas vai kopijas, tad viņam par to jāinformē atbildīgais 

iestādes darbinieks (pamatojoties uz pašvaldības izpilddirektora 2015. gada 13. janvāra 

rīkojumiem nr. 2-3/11 un 2-3/12).  Par veiktajām izdrukām lietotājs norēķinās saskaņā ar 

Viesītes novada pašvaldības noteiktajiem izcenojumiem pretī saņemot kvīti ( pamatojoties uz 

Viesītes novada domes 2015.gada 21.janvāra lēmumu Nr.9; prot. Nr.1).  

10. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un 

jāpiesakās pie atbildīgā iestādes darbinieka (pamatojoties uz pašvaldības izpilddirektora 2015. 

gada 13. janvāra rīkojumiem nr. 2-3/11 un 2-3/12). 

11. Lietotājiem aizliegts: 

11.1. ieslēgt vai izslēgt datoru, pašiem to pārstartēt, kad traucēta tā darbība, pieslēgt vai atslēgt 

kādu datoriekārtu; 

11.2. mainīt datora konfigurāciju, datora parametrus vai uzstādīt programmas; 

11.3. neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu; 

11.4. bez atļaujas bojāt PIPP uzstādīto tehnisko nodrošinājumu; 

11.5. atrasties pie datora vai daudzfunkcionālas iekārtas ar pārtikas produktiem; 

11.6. pie datora atrasties virsdrēbēs, mitrās drēbēs un ar mitrām rokām; 

11.7. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt iestādē 

esošo personu un tās darbinieku darbu; 

11.8. spēlēt vardarbīgas datorspēles. 
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12. Ierobežojumi: 

12.1. izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt 

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

uz vardarbību vērsta satura saites u.c.); 

12.2. datoru izmantošanas galvenais mērķis ir informācijas meklēšana, nevis datorspēles; 

12.3. izdrukas vai kopijas drīkst veikt tikai ar atbildīgā iestādes darbinieka (pamatojoties uz 

pašvaldības izpilddirektora 2015. gada 13. janvāra rīkojumiem nr. 2-3/11 un 2-3/12) atļauju; 

12.4. datnes, kuras izveidojis lietotājs standartprogrammās, drīkst saglabāt ar atbildīgā iestādes 

darbinieka piekrišanu (pamatojoties uz pašvaldības izpilddirektora 2015. gada 13. janvāra 

rīkojumiem nr. 2-3/11 un 2-3/12); 

12.5. datoru administratoram ir tiesības jebkurā brīdī palūgt atbrīvot darba vietu, lai veiktu 

datora tehnisko pārbaudi; 

12.6. ikviens telpas, inventāra, datu un programmatūras lietotāja izraisītais bojājums ir 

jākompensē pašam lietotājam. Viņam pēc atbildīgā iestādes darbinieka (pamatojoties uz 

pašvaldības izpilddirektora 2015. gada 13. janvāra rīkojumiem nr. 2-3/11 un 2-3/12), 

ieskatiem (PIPP tehniskā aprīkojuma bojājumu gadījumā – pieaicinot speciālistu) jāsedz 

radītie zaudējumi atbilstoši to apmēram; 

13. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie atbildīgā iestādes darbinieka (pamatojoties 

uz pašvaldības izpilddirektora 2015. gada 13. janvāra rīkojumiem nr. 2-3/11 un 2-3/12). 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                                           J.Dimitrijevs 

 

 


