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Pielikums Nr.5 2021.gada 1.decembra 

Ulbrokas bibliotēkas lietošanas noteikumiem 

 (prot. Nr. 18/2021, 9.p.) 

 

5. pielikums 

 

Publisko datorsistēmu infrastruktūras un interneta lietošanas kārtība 

Ulbrokas bibliotēkā 

 
1. Bibliotēkas Lietotājam bez maksas tiek nodrošināta pieeja publisko datorsistēmu 

infrastruktūrai – datori, printeri, kopētāji, skeneri un citas iekārtas (turpmāk – 

Datorsistēma) un internetam. Bērniem un jauniešiem līdz 16 gadu vecumam 

Datorsistēmu un interneta izmantošanai nepieciešams viena no vecākiem vai Likumiskā 

pārstāvja vienreizējais rakstiskais galvojums (2. pielikums). 

2. Par Datorsistēmu un interneta Lietotāju var kļūt ikviens Bibliotēkas Lietotājs.  

3. Bibliotēkas Lietotājam tiek noteikta kārtība, kādā Lietotājs izmanto Datorsistēmu un 

internetu, lai nodrošinātu drošu un uzticamu šo resursu izmantošanu Bibliotēkā. 

4. Uzsākot lietot Datorsistēmas un internetu (tajā skaitā arī WiFi), Bibliotēkas Lietotājam 

jāreģistrējas pie Bibliotēkas darbinieka un jāapliecina, ka ir iepazinies ar  noteikto 

kārtību. 

5. Bibliotēkas Lietotāja tiesības: 

5.1. saņemt konsultācijas par e-resursu pieejamību un lietošanu; 

5.2. saglabāt izveidotās datnes personīgajos informācijas nesējos – ārējā atmiņā, 

informējot par to Bibliotēkas darbinieku; 

5.3. veikt dokumentu kopēšanu, izdrukas un skenēšanu saskaņā ar Bibliotēkas 

darbinieku un Bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādi (6. pielikums); 

5.4. izmantot Bibliotēkas piedāvātās autorizētās datubāzes, digitālos žurnālus, 

jautājot par to Bibliotēkas darbiniekam. 

6. Ja Bibliotēkas Lietotājs ir saglabājis datnes datora cietajā diskā, Bibliotēka neatbild par 

saglabāto datņu drošību un konfidencialitāti. Lietotāja saglabātās datnes var būt 

pieejamas jebkuram Lietotājam un var tikt izdzēstas bez jebkāda brīdinājuma. 

7. Par programmatūras kļūmēm vai bojātu aparatūru Bibliotēkas Lietotājam nekavējoties 

jāinformē Bibliotēkas darbinieks. 

8. Lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības 

noteikumus. 

9. Bibliotēkas Lietotājam nav atļauts: 

9.1. pašam ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu no datora iekārtām; 

9.2. mainīt datora programmatūras konfigurāciju vai instalēt papildu 
programmatūru; 
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9.3. pie Bibliotēkas datora lietot pārtikas produktus, atrasties virsdrēbēs; 

9.4. skatīties, uzglabāt vai pārraidīt pretlikumīgu informāciju (pornogrāfiska 

rakstura materiālus, rasu naidu, vardarbību, diskrimināciju, masu nekārtības un 

citus veicinošus materiālus). 

10. Ienestajām elektroniskajām ierīcēm ir jābūt ieslēgtām klusuma režīmā, austiņu 

lietošana nedrīkst būt dzirdama un traucējoša apkārtējiem. 

11. Darbu beidzot, Lietotājam jāaizver lietotās programmas un jāsakārto darba vieta. 

12. Ikviens telpas, inventāra, datu un programmatūras Lietotāja izraisīts bojājums ir 

jākompensē pašam Lietotājam vai viņa Likumiskajam pārstāvim atbilstoši LR 

normatīvajiem aktiem. 

13. Par Datorsistēmu un internetu izmantošanas kārtības neievērošanu var tikt ierobežota 

vai pārtraukta datoru izmantošana. 
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Pielikums Nr.6 2021.gada 1.decembra 

Ulbrokas bibliotēkas lietošanas noteikumiem 

 (prot. Nr. 18/2021, 9.p.) 

 

6. pielikums 

 

Ulbrokas bibliotēkas maksas pakalpojumu veidi un cenas* 

 

 

 

Nr. p.k. Pakalpojumu veids   
Cena bez 

PVN** 

1. Kopijas no bibliotēkas krājuma bezmaksas   

2. 

Datorizdruka un kopijas no apmeklētāju 

dokumentiem 
  

2.1. Melnbalta izdruka (kopijas)   

2.1.1. formāts A3 - 1 lpp.  0,20 

2.1.2. formāts A4 - 1 lpp.  0,10 

2.1.3. formāts A5 - 1 lpp.  0,05 

2.2. Krāsaina izdruka (kopijas)   

2.2.1. formāts A3 - 1 lpp.  0,60 

2.2.2. formāts A4 - 1 lpp.  0,30 

3. 

Datorizdruka un kopijas uz vienas lapas abām 

pusēm 
  

3.1. Melnbalta izdruka (kopijas)   

3.1.1. formāts A3 - 1 lp.  0,36 

3.1.2. formāts A4 - 1 lp.  0,18 

4. Skenēšana bezmaksas  

5. Laminēšana   

5.1. formāts A3 - 1 lpp.  1,00 

5.2. formāts A4 - 1 lpp.  0,50 

5.3. formāts A5 - 1 lpp.  0,25 

5.4. mazāki formāti  0,20 

6. Dokumentu termoiesiešana   1,00 

7. Starpbibliotēku abonementa izmantošana 

pēc pasta 

pakalpojuma 

izmaksām 

 

 

* Ropažu novada pašvaldības Bibliotēkās noteiktas vienotas maksas pakalpojumu cenas un 

tiek nodrošinātas atbilstoši katras Bibliotēkas pakalpojumu piedāvājuma iespējām. 

**Pievienotās vērtības nodokli maksas pakalpojumiem Bibliotēkās  nepiemēro saskaņā ar 

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 17. punkta "e" apakšpunktu. 

 


