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IEVADS
Lietotāju tīkls (The People’s Network) ir valdības iniciatīva, kuras mērķis ir nodrošināt pietiekamu
skaitu datoru katrā Apvienotās Karalistes publiskajā bibliotēkā, kā arī apmācītu darbinieku, kas
var palīdzēt apmeklētājiem lietot datoru un iegūt informāciju elektroniskā formātā. Lietotāju tīkls
arī veicinās un iedrošinās programmas ar nolūku digitalizēt drukāto materiālu, piem., valsts un
vietējā mēroga vēsturiskās fotogrāfijas un dokumentus, lai nodrošinātu augstas kvalitātes
informācijas pieejamību tīklā.
Šajā kontekstā projekts Elektroniskās bibliotēkas Ziemeļīrijai (ELfNI) tika izveidots, lai piecu
Izglītības un bibliotēku pārvalžu vārdā un ar Kultūras, mākslas un atpūtas departamenta atbalstu
apgādātu robustās sistēmas, kas atbalstīs un veicinās elektronisko informācijas sistēmu piegādi
Ziemeļīrijas sabiedrībai. Tādējādi Pārvaldēm būs iespēja nodrošināt sociāli aptverošas, rentablas,
efektīvas un modernas publiskās bibliotēkas un informācijas pakalpojumus.
1999. gadā Finanšu un personāla departaments un Izglītības departaments apstiprināja sagādes
uzdevumu, rīkojoties saskaņā ar Privātās finansēšanas iniciatīvas (PFI) pasākumiem, kas iesaista
privāto sektoru publisko pakalpojumu nodrošināšanā. Saskaņā ar šiem pasākumiem, Pārvaldes
norāda no šīs sistēmas sagaidāmo rezultātu un pakalpojumu līmeņus, kas būtu jānodrošina; pie
tam privātais sektors ir atbildīgs par datoraprīkojuma piegādi, komunikācijas tīkliem un
pakalpojumu sniegšanu. Privātais pakalpojuma sniedzējs būtu atbildīgs arī par bibliotēkas
darbinieku apmācību attiecībā uz sistēmu lietošanu un datoraprīkojuma uzturēšanu un
remontdarbiem, kā arī par aprīkojuma atjaunošanu atbilstoši tehnoloģiju uzlabojumiem. Pārvaldes
par šo pakalpojumu izmaksātu ikgadēju maksu un tā būtu daļa no līguma vienošanās, kuru
paredzēts noslēgt uz desmit gadu periodu.
JAUNĀS IESPĒJAS
ELfNI projekts papildinās un uzlabos pašlaik pieejamos tradicionālos pakalpojumus, apvienojot
visas Ziemeļīrijas publiskās bibliotēkas un tādējādi nodrošinot iespēju bibliotēkas lietotājiem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pieprasīt jebkuras Ziemeļīrijas bibliotēkas rīcībā esošu grāmatu un saņemt to savā, vietējā
bibliotēkā;
atjaunot aizņēmumus, izmantojot Interneta portālu www.ni-libraries.net
sazināties ar vietējo bibliotēku ar e-pasta starpniecību;
meklēt katalogu ni-libraries.net no mājām, darba vai bibliotēkas;
piekļūt vispasaules tīmeklim no vietējās bibliotēkas;
vietējā bibliotēkā piekļūt CD-ROM esošajai informācijai;
vietējā bibliotēkā lietot biroja programmatūras, piemēram, teksta apstrādāšanai;
visās Ziemeļīrijas publiskajās bibliotēkās saņemt vienādus pakalpojumus, neatkarīgi no
bibliotēkas lieluma un atrašanās vietas; un
jebkurā brīdī nodrošināt piekļuvi bibliotēkas pakalpojumiem un informācijai caur vispasaules
tīmekli.
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BIBLIOTĒKAS DATORU lietošanas noteikumi pieaugušajiem
Šajā noteikumu sadaļā ir izklāstīti noteikumi, ar kādiem pieaugušie (16 gadi un vecāki) drīkst
lietot bibliotēkas datorus.
Bibliotēkas biedri datorus var lietot bez maksas. Ja neesat bibliotēkas biedrs, jums būs jāuzrāda
personu apliecinošs dokuments un jāsamaksā par datora lietošanu. Ja vēlaties kļūt par bibliotēkas
biedru, lūdziet palīdzību bibliotēkas darbiniekiem vai aizpildiet reģistrēšanās formu tiešsaistē
www.ni-libraries.net un iesniedziet to tuvākajā bibliotēkā.
Kļūstot par bibliotēkas biedru, jūs saņemsiet personīgo identifikācijas numuru (PIN). Tas būs
vajadzīgs bibliotēkā, lai piekļūtu mūsu datoriem. PIN būs vajadzīgs arī mājās, lai varētu lietot
mūsu tiešsaistes bibliotēkas sniegtās iespējas, kā arī, lai pieprasītu un atjaunotu grāmatas.
Bibliotēkas darbinieki jebkurā brīdī var lūgt uzrādīt jūsu bibliotēkas biedra karti, tāpēc, lūdzam,
atcerieties to vienmēr paņemt līdzi.
Par drukāšanas pakalpojumiem un tukšu disku iegādi ir neliela samaksa.
Mūsu sistēmas programmatūra automātiski saglabās žurnālu, kurā reģistrēts, kādiem mērķiem
dators ir izmantots, ietverot visas apmeklētās Interneta vietnes. Mēs saglabājam tiesības apskatīt
šo žurnālu.
Jums jāzina, ka Internetā iespējams atrast materiālus, kas jums var likties nepatīkami. Aicinām būt
piesardzīgiem attiecībā uz Internetā atrodamo informāciju.
Internetā atrodas arī tādas vietnes, kas pārkāpj pastāvošo likumdošanu, piemēram, vietnes, kas
saistītas ar pedofiliju. Piekļuvi šādām vietnēm mēs bloķēsim.
Darbinieki jums nodrošinās iespēju lietot visus elektroniskos pakalpojumus.
ATĻAUTS
Jums ir atļauts lietot:
• bibliotēkas katalogu;
• Internet Explorer, lai piekļūtu vispasaules tīmeklim;
• Interneta e-pastu;
• ziņojumdēļus;
• tērzēšanas telpas;
• ziņojumapmaiņu;
• Microsoft Office programmas, ietverot teksta apstrādi, izklājlapas, datu bāzes un prezentāciju
programmatūras;
• WinZip programmu;
• PDF failus.
Jums ir iespēja arī:
• saglabāt informāciju disketēs, zibatmiņās un atmiņas kartēs. Mēs neuzņemamies atbildību par
izraisītajiem bojājumiem vai pazaudētiem datiem mūsu sistēmas bojājumu dēļ;
• skanēt;
• drukāt.
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AIZLIEGTS
Jums ir aizliegts lietot Telnet protokolu.
Jūs nedrīkstat saglabāt jebkādus failus uz datora cietā diska.
Jūs nedrīkstat bojāt aprīkojumu vai mēģināt uzlauzt drošības sistēmu.
Jūs nedrīkstat mainīt neviena datora saturu un to darot:
• bojāt citu datoru darbību;
• traucēt vai kavēt piekļuvi jebkurai programmai vai datiem, kas pieejami citos datoros;
• izmainīt jebkuras šādas programmas darbību vai šādu datu ticamību.
Nodomu nedrīkst vērst pret:
• kādu konkrētu datoru;
• kādu konkrētu programmu vai datiem, vai konkrēta tipa datiem vai programmu;
• kādu konkrētu modifikāciju vai konkrēta veida modifikāciju.
Attiecībā uz šo sadaļu nav svarīgi, vai nelikumīgas modifikācijas vai augstāk minētie nodomi ir
ieplānoti pastāvīgi vai tikai īslaicīgi.
Datorā aizliegts lejupielādēt jebkādas programmatūras vai pārkāpt autortiesību un programmatūras
licences.
Datoru nedrīkst izmantot, lai:
• piekļūtu, skatītos, lejupielādētu, rādītu, kopētu, veidotu, uzglabātu, pārsūtītu vai publicētu
jebkādus materiālus, kas satur pornogrāfiju vai, kas ir nelikumīgi, pornogrāfiska satura,
piedauzīgi, pedofiliska rakstura, rasistiski, aizskaroši, apmelojoši, varmācīgi vai tādi, kas citādi
varētu būt uzskatāmi par aizvainojošiem;
• nosūtītu nevēlamas reklāmas vai tirdzniecības piedāvājumus;
• mēģinātu nesankcionēti piekļūt citiem datoriem vai tīkliem;
• mēģinātu sistēmā augšupielādēt vai lejupielādēt vīrusu vai hakeru programmas.
Jūs nedrīkstat mēģināt pievienot datoram jebkādas personīgās ierīces, izņemot austiņas un
zibatmiņas.
Ja tiekat turēts aizdomās par nelikumīgu darbību veikšanu, jūsu sesija var tikt pārtraukta un jūs var
palūgt atstāt bibliotēku, kā arī jums uz laiku vai pastāvīgi var tikt liegta iespēja lietot datoru. Ja jūs
ar savu rīcību pārkāpsiet 1990. gada Likumu par ļaunprātīgu datora izmantošanu vai citus
krimināllikumus, pret jums var tikt izvirzīta apsūdzība.
Bibliotēka neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies sūtot caur Internetu
jebkādu konfidenciālu finansu informāciju.
DATORA LIETOŠANAS LAIKA REZERVĒŠANA
Bibliotēkas biedri var rezervēt datoru maksimāli 60 minūtes vienā reizē.
Ja neesat bibliotēkas biedrs, datoru iespējams rezervēt 30 minūtes vienā reizē, un tad tas būs
maksas pakalpojums.

Bibliotēkas datoru lietošanas noteikumi (2005. gada jūlijs). Vienādība pārbaudīta 2003. gada jūlijā.

4

Ja vēlaties datoru lietot ilgāk par rezervēto laiku, varat lietot tiešsaistes rezervēšanas sistēmu, lai
pagarinātu savu sesiju vai runāt ar kādu no bibliotēkas darbiniekiem. Sesiju iespējams pagarināt
tikai tad, ja ir pieejami arī citi datori un nav citu rezervāciju. Ja uz datoru gaida citi apmeklētāji,
jums var palūgt pārtraukt sesiju iepriekš noteiktajā laikā.
Rezervāciju iespējams veikt septiņas dienas iepriekš un to var izdarīt pa tālruni, e-pastu, teksta
tālruni, typetalk vai personiski bibliotēkā pēc jūsu izvēles.
Ja neesat bibliotēkas biedrs, jums būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un darbinieki jūs
reģistrēs mūsu reģistrā. Jums norādīs, kuru datoru drīkstēsiet lietot.
Savlaicīgas neierašanās gadījumā savu rezervēto laiku varat zaudēt.
LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS
Vienlaicīgi pie datora drīkst atrasties ne vairāk kā divi cilvēki.
Veselības un drošības nolūkos neiesakām pie datora pavadīt vairāk kā vienu stundu bez
pārtraukuma.
Atrodoties pie datora ir aizliegts lietot jebkādus dzērienus un ēdienus.
Dažas darbības tiešsaistē, piemēram, spēļu spēlēšana, var negatīvi ietekmēt citus tīklā pieejamos
pakalpojumus. Mēs saglabājam tiesības ierobežot piekļuvi šādiem pakalpojumiem.
Sesijas beigās, lūdzu, atsakieties (log out) no visām lietojumprogrammām (ietverot arī
minimizētas Interneta ikonas). Pēc tam dodieties uz Start un noklikšķiniet uz atteikt
administratoru (log off administrator).
Lai gan darām visu, lai nepieļautu vīrusu esamību mūsu datoros, mēs nevaram uzņemties atbildību
par izraisītajiem bojājumiem vai pazaudētajiem datiem mūsu sistēmas bojājumu dēļ.
Lūdzu, glabājiet savu PIN kodu drošā vietā. Nevienam neaizdodiet savu biļeti un PIN kodu, jo
esat atbildīgs par pretlikumīgu Interneta lietošanu. Nelietojiet citas personas biļeti un PIN kodu, jo
jums var palūgt pārtraukt Interneta sesiju.
IESPĒJAS PERSONĀM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM
Vairums bibliotēku ir pieejamas personām, kas pārvietojas ar ratiņkrēslu. Ja vēlaties par šo
jautājumu uzzināt vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar vietējo bibliotēku.
Visas bibliotēkas ir aprīkotas ar adaptīvām ierīcēm, kas pievienotas vairākiem datoriem, ietverot
skārienekrānus, runas izvades, ekrāna palielināšanas iespējas, lielas tastatūras un lielus trekbolus.
Pēc pieprasījuma iespējams nodrošinājums arī ar Braila raksta lasītāju, printeri un CCTV ierīces.
Ja vēlaties rezervēt datoru (papildu vajadzībām) vai, ja vēlaties personīgi sazināties ar bibliotēku,
lai vienotos par jums nepieciešamo pirms bibliotēkas apmeklēšanas, lūdzam, sazinieties ar vietējo
bibliotēku.
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ATSAUKSMES
Jūsu atsauksmes par mūsu pakalpojumiem ir vienmēr gaidītas, un mēs centīsimies panākt, lai
mūsu pakalpojumi atbilst lietotāja vēlmēm. Ja vēlaties sniegt atsauksmes par mūsu
pakalpojumiem, aizpildiet atsauksmju veidlapu, kura ir pieejama visās bibliotēkās, vai sazinieties
ar mums izmantojot norādītos tālruņu numurus:
Pārvalde

Tālrunis

E-pasts

Fakss

BELB

028 9050
9150
028 2566
4100
028 9756
6400
028 3752
5353
028 8224
4821

info.belb@ni-libraries.net

028 9033
2819
028 2563
2038
028 9756
5072
028 3752
6879
028 8224
6716

NEELB
SEELB
SELB
WELB

info.neelb@ni-libraries.net
info.seelb@ni-libraries.net
info.selb@ni-libraries.net
info.welb@ni-libraries.net

Teksta tālrunis vai
Typetalk
028 9050 9247
1800102890564000
028 2566 2404
1800102890566200
028 3752 2558

Šie lietošanas noteikumi pēc pieprasījuma ir pieejami arī alternatīvos formātos.
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LIETOŠANAS NOTEIKUMI BĒRNIEM
Šajā noteikumu sadaļā ir izklāstīti noteikumi, ar kādiem bērni, jaunāki par 16 gadiem, drīkst lietot
bibliotēkas datorus.
Datora lietošana, protams, ir izklaidējoša un Internets ir lielisks informācijas un spēļu avots, bet,
tos lietojot, ir jābūt uzmanīgiem. Šajās lapās ir sniegti padomi, ko drīkst un ko nedrīkst darīt, lai
Interneta lietošana būtu droša. Piekļuve Interneta vietnēm tiek filtrēta.
KURŠ DRĪKST LIETOT DATORUS?
Bibliotēkas biedri datorus var lietot bez maksas. Ja vēlaties kļūt par bibliotēkas biedru, lūdziet
palīdzību bibliotēkas darbiniekiem vai aizpildiet reģistrēšanās formu tiešsaistē www.nilibraries.net un iesniedziet to tuvākajā bibliotēkā.
Kļūstot par bibliotēkas biedru, jūs saņemsiet personīgo identifikācijas numuru (PIN). Tas būs
vajadzīgs bibliotēkā, lai piekļūtu mūsu datoriem. PIN būs vajadzīgs arī mājās, lai varētu lietot
mūsu tiešsaistes bibliotēkas sniegtās iespējas, kā arī, lai pieprasītu un atjaunotu grāmatas.
Ja vēl neesat sasniedzis 16 gadu vecumu, kādam no jūsu vecākiem vai aizbildnim būs jāizlasa
bibliotēkas datoru lietošanas noteikumi un jāparaksta veidlapa, kurā viņi rakstiski piekrīt tam, ka
jūs lietojat Internetu. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzam griezties pie bibliotēkas
darbiniekiem. Atcerieties, ka katru reizi, kad vēlēsieties lietot datoru, līdzi jābūt bibliotēkas kartei.
Bibliotēkas darbinieki jums jebkurā brīdī var lūgt uzrādīt savu bibliotēkas karti.
Ja vēl neesat sasniedzis 8 gadu vecumu, jūs nedrīkstat lietot Internetu, ja vien jūs nepavada kāds
no vecākiem vai aizbildnis, kas paliek ar jums kopā visu Internetā pavadīto laiku.
KO DARĪT?
Viss, kas jums ir jādara - jāiegūst vecāku vai aizbildņa paraksts uz veidlapas, kurā viņi apstiprina
savu piekrišanu. Norādiet darbiniekiem jūsu vārdu un adresi, un viņi jūsu vecākiem vai aizbildnim
nosūtīs šo veidlapu.
REZERVĒŠANA
Datoru jūs varat rezervēt līdz 60 minūtēm dienām.
Vienmēr ir iespējams rezervēt papildu laiku vienas dienas robežās, ja vien ir pieejami brīvi datori.
Ja uz datora lietošanu gaida citi apmeklētāji, jums var palūgt pārtraukt sesiju sākotnēji paredzētajā
laikā.
Jūs varat veikt rezervēšanu septiņas dienas iepriekš.
Savlaicīgas neierašanās gadījumā savu rezervēto laiku varat zaudēt.
ATĻAUTS
Ja jūsu vecāki vai aizbildnis ir parakstījuši veidlapu, kurā apstiprina savu piekrišanu:
• jūs varat izmantot Internetu un iegūt informāciju, kas palīdzētu sagatavot mājas darbus vai
vienkārši izklaidēties;
• jūs varat izmantot Interneta e-pastu;
• datoru jūs varat izmantot teksta apstrādei, izklājlapu un datu bāzu veidošanai, kā arī
prezentāciju un slaidrāžu izstrādāšanai;
• failus jūs varat saglabāt savās disketēs, zibatmiņās vai atmiņas kartēs. Mēs neuzņemamies
atbildību par izraisītajiem bojājumiem vai pazaudētiem datiem mūsu sistēmas bojājumu dēļ;
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•

jums ir iespēja drukāt gan no Interneta, gan no saviem failiem. Drukāšana ir maksas
pakalpojums.

AIZLIEGTS
Jūs nedrīkstat:
• lietot tērzēšanas telpas, ziņojumdēļus vai Telnet;
• bojāt aprīkojumu vai mēģināt sabojāt drošības sistēmu;
• mēģināt datoram pievienot jebkādas personīgās ierīces, izņemot austiņas, zibatmiņas vai
atmiņas kartes;
• lietot e-pastu, lai nosūtītu aizskarošus, piedauzīgus, rasistiskus vai draudošus ziņojumus;
• mēģināt mainīt sistēmas iestatījumus;
• piekļūt, skatīt, lejupielādēt, rādīt, kopēt, veidot, uzglabāt, pārsūtīt vai publicēt jebkādus
materiālus, kas satur pornogrāfiju vai, kas ir nelikumīgi, pornogrāfiska satura, piedauzīgi,
pedofiliska rakstura, rasistiski, aizskaroši, apmelojoši, varmācīgi vai tādi, kas citādi varētu būt
uzskatāmi par aizvainojošiem;
• nosūtīt nevēlamas reklāmas vai tirdzniecības piedāvājumus;
• mēģināt nesankcionēti piekļūt citiem datoriem vai tīkliem;
• mēģināt sistēmā augšupielādēt vai lejupielādēt vīrusu vai hakeru programmas;
• piedalīties jebkādās nelegālās aktivitātēs;
• mainīt kāda datora saturu;
• datorā lejupielādēt jebkādas programmas;
• pārkāpt autortiesību vai programmatūras licences.
Ja neievērosiet kādu no šiem noteikumiem, mēs pārtrauksim jūsu datora sesiju un palūgsim atstāt
bibliotēku. Jums uz laiku var tikt liegta iespēja lietot datorus. Mēs saglabājam ierakstus par datora
lietojumu, ietverot visas apmeklētās Interneta vietnes, un, ja radīsies aizdomas par neadekvātu
sniegto pakalpojumu izmantošanu, mēs izmantosim šos ierakstus.
LIETOŠANAS NOTEIKUMI
Mēs neiesakām bez pārtraukuma pavadīt pie datora vairāk kā vienu stundu.
Lūdzu, neēdiet un nedzeriet datoru tuvumā. Tas attiecas arī uz cepumiem, saldumiem un
dzērieniem kārbās.
Vienlaicīgi pie datora drīkst atrasties ne vairāk kā divi cilvēki.
Dažas darbības tiešsaistē (piem., spēļu spēlēšana) var ietekmēt citus tīkla pakalpojumus. Mēs
saglabājam tiesības ierobežot šīs aktivitātes.
Sesijas beigās, lūdzu, atsakieties (log out) no visām lietojumprogrammām (ietverot arī
minimizētas Interneta ikonas). Pēc tam dodieties uz Start un noklikšķiniet uz atteikt
administratoru (log off administrator).
Lai gan darām visu, lai nepieļautu vīrusu esamību mūsu datoros, mēs neuzņemamies atbildību par
izraisītajiem bojājumiem vai pazaudētajiem datiem mūsu sistēmas bojājumu dēļ.
Lūdzu, glabājiet savu PIN drošā vietā. Nevienam neaizdodiet savu biļeti un PIN, jo esiet atbildīgs
par pretlikumīgu Interneta lietošanu. Nelietojiet citas personas biļeti un PIN, jo jums var palūgt
pārtraukt Interneta sesiju.
PADOMI, LIETOJOT INTERNETU
NEKAD
Nevienam nedodiet savu paroli.
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Nevienam nedodiet savu tālruņa numuru.
Nevienam nedodiet savas dzīvesvietas adresi.
Nevienam neatklājiet, kurā skolā mācāties.
Nevienam nesūtiet savas fotogrāfijas.
Nesniedziet bankas vai krājaizdevu sabiedrības datus caur Internetu, ja vien neesat saņēmis vecāku
vai aizbildņa atļauju.
Nenorunājiet tikšanos ar Internetā iepazītiem cilvēkiem, ja vien jūs nepavada kāds no vecākiem
vai aizbildnis. Cilvēki Internetā var uzdoties un izlikties par jebko.
Ja, esot tiešsaistē, ieraugāt vai izlasāt jebko, kas jūs sarūgtina vai uztrauc, informējiet par to savus
vecākus vai aizbildni. Lūdzu, informējiet par to arī bibliotēkas darbiniekus.
PADOMI ATTIECĪBĀ UZ E-PASTA LIETOŠANU
Reģistrējoties e-pasta konta saņemšanai, nepiekrītiet, ka jūsu e-pasta adrese tiek pievienota e-pasta
direktorijai.
Nepierakstieties e-pasta biļetenu saņemšanai.
NEATVERIET e-pastus no nepazīstamām personām. Nekavējoties tos izdzēsiet!
Vairums e-pastu nodrošinātāju ļauj izveidot sarakstu ar tiem cilvēkiem, kuru e-pastus jūs
akceptēsiet. Lūdzu, lietojiet to – tas izdzēsīs daudzus nevēlamus e-pastus.
Informējiet vecākus vai aizbildni un bibliotēkas darbiniekus, ja saņemat jebko, kas jūs sarūgtina.
Lai gan Internetā ir pieejams apjomīgs informācijas avots, jums tomēr ir uzmanīgi jānovērtē visa
Internetā iegūtā informācija. Tā var būt neprecīza.
Bibliotēka nav un nevar būt atbildīga par Internetā atrastās informācijas precizitāti un
autentiskumu.
Ja vēlaties sniegt atsauksmes par mūsu pakalpojumiem, aizpildiet atsauksmju veidlapu, kura ir
pieejama visās bibliotēkās, vai sazinieties ar mums pa tālruni:
Pārvalde

Tālrunis

E-pasts

Fakss

BELB

028 9050 9150

info.belb@ni-libraries.net

NEELB

028 2566 4100

info.neelb@ni-libraries.net

SEELB

028 9756 6400

info.seelb@ni-libraries.net

SELB

028 3752 5353

info.selb@ni-libraries.net

WELB

028 8224 4821

info.welb@ni-libraries.net

028 9033
2819
028 2563
2038
028 9756
5072
028 3752
6879
028 8224
6716

Teksta tālrunis vai

Typetalk
028 9050 9247
1800102890564000
028 2566 2404
1800102890566200
028 3752 2558

Vairāk informācijas par bērnu aizsardzību iespējams atrast:
Internet Watch Foundation

www.iwf.org.uk

Superhighway Safety

http://safety.ngfl.gov.uk

SUSI (drošāka pakalpojumu
lietošana Internetā)

www.besafeonline.org
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Get Net Wise

www.getnetwise.org

Think U Know (jauniešiem)

www.thinkuknow.co.uk/

Parents Online

www.parentsonline.gov.uk

Chat Danger

www.chatdanger.com

Childnet

www.childnet-int.org

NORĀDĪJUMI VECĀKIEM VAI AIZBILDŅIEM
Bērni Internetu un e-pastu bibliotēkas datoros var lietot tikai ar jūsu atļauju. Bērni, kas jaunāki par
8 gadiem, nedrīkst lietot Internetu, ja vien viņi nav kopā ar kādu no vecākiem vai aizbildni. Jums
būs jāparaksta veidlapa, kurā jūs apstipriniet, ka piekrītat šiem noteikumiem. Lai gan mēs lietojam
filtrēšanas programmu, mēs nevaram garantēt, ka tā nodrošinās pilnīgu drošību jūsu bērnam.
Darbinieki būs modri, tomēr mēs iesakām:
•

būt kopā ar bērnu Interneta lietošanas laikā;

•

runāt ar savu bērnu par nepieciešamību būt uzmanīgam, darbojoties Internetā;

•

noskaidrot, kāda veida vietnes jūsu bērni apmeklē;

•

pārliecināties, vai viņi ievēro mūsu Interneta lietošanas noteikumus;

•

mudināt viņus lietot bibliotēkas izvēlētās vietnes;

•

atcerēties, ka Internetā pieejamā informācija var būt neprecīza. Pret Internetā atrasto
informāciju ir jāattiecas ar piesardzību;

•

informēt darbiniekus par vietnēm, kas ir nepatīkamas jums vai jūsu bērnam;

•

pārliecināties, vai jūsu bērns, darbojoties Internetā, neuzdodas par pieaugušo;

•

uzzināt, kādas e-pasta adreses viņš/a lieto;

•

ieteikt bērnam neizplatīt savu e-pasta adresi, izņemot gadījumus, ja šie cilvēki ir ļoti labi
pazīstami;

•

ieteikt bērnam neatvērt e-pastus no nepazīstamām personām;

•

nekad neļaut bērnam sniegt personīgu informāciju, piemēram, dzīvesvietas adresi, tālruņa
numuru, skolas nosaukumu un fotogrāfijas;

•

nekad neļaut savam bērnam satikties ar „Interneta draugu”, ja vien jūs tikšanās laikā neesat
klāt.
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