ViA ADV Iekšējās kārtības noteikumi
Attālinātā darba vietā (ADV) pulcējas aktīvi, darbīgi un izpalīdzīgi cilvēki, kuri ciena
savus kolēģus un rūpējas, lai telpā valdītu radoša un dinamiska, bet vienlaikus arī
klusa un mierīga darba atmosfēra.
Biroja darbs. ADV ir paredzēts biroja darbam. Neizmanto to citiem mērķiem – tā
nav tava dzīvesvieta, darbnīca vai vieta ballītēm.
Privātums. Kontaktējies ar citiem ADV dalībniekiem, bet esi saprotošs un cieni viņu
laiku. Ja kāds uzlicis austiņas, respektē viņa privātumu. Sadarbība ir atbalstāma, bet šī ir darba vieta!
Telefona zvani. Īsus tālruņa zvanus vari veikt/atbildēt, nepametot kopējo telpu, taču
dari to klusi. Ja zini, ka runāsi pa telefonu ilgāk, lūdzu, pamet kopējo telpu un dodies
tur, kur netraucēsi citiem strādāt. Ja telefonsarunas kļūs traucējošas, kolēģiem ir
tiesības aizrādīt un palūgt atstāt telpu.
Viesi. Nekautrējies uzaicināt draugus vai sadarbības partnerus uz sapulci vai īsu
sarunu. Atceries, ka tu esi atbildīgs par to, lai tavs viesis ievēro visus noteikumus, kuri
jāievēro tev laikā, kad tu izmanto ADV. Tomēr, ja viesis plāno ADV uzturēsies
ilgstoši, aicinām tevi izīrēt sapulču telpu.
Darba vietas izmantošana. Turi savu darba vietu tīru un kārtīgu. Atkritumus met
tiem paredzētajā vietā. Neatstāj uz rakstāmgalda vai telpā savas personīgās mantas. Ja
atstāsi mantas ViA telpās bez pieskatīšanas un tās pazudīs, ViA par to atbildību nenes,
bet noteikti centīsimies palīdzēt noskaidrot apstākļus, lai nākotnē nerastos līdzīgas
situācijas.
Tīkls un savienojumi. ADV atbalsta tikai drošu tīkla un interneta resursu
izmantošanu – parakstot līgumu, tu apņemies neizmantot ADV telpas un aprīkojumu
nelegālām un pirātiskām darbībām, ļaunprātīgas vai personu aizskarošas informācijas
vai materiālu izplatīšanai, vīrusus
saturošu vai bojātu failu augšupielādei u.c. Ja tev ir nepieciešams lejupielādēt vai
augšupielādēt liela izmēra failus, dari zināmu citiem ADV dalībniekiem, ka internets
uz laiku var būt lēnāks.
Atkritumu šķirošana. ViA ir ZAĻA augstskola, tāpat arī ADV, tādēļ, lūdzu, šķiro
atkritumus, kur vien tas iespējams. Izlietotajam biroja papīram izmanto ZAAO
šķirotās makulatūras kasti.
Alkohola lietošana. Alkohola lietošana ViA telpās ir stingri aizliegta! Šeit nedrīkst
ierasties un atrasties reibuma stāvoklī (alkoholisko vai narkotisko vielu ietekmē), kā
arī nedrīkst lietot minētās vielas ViA telpās.
Mājdzīvnieki. ViA telpās nedrīkst ievest mājdzīvniekus.
Pusdienu telpas izmantošana. ViA ADV dalībnieki var izmantot ViA darbinieku
pusdienu telpu, tai skaitā ledusskapi, mikroviļņu krāsni, ūdens vārāmo kannu un
koplietojamos traukus. Ledusskapī atstāto pārtiku ieteicams marķēt, lai nerastos
pārpratumi par tās piederību. Pārtika, kas vecāka par nedēļu, tiks izmesta, ja
ledusskapī trūks vietas. Mikroviļņu krāsns un citas iekārtas pēc lietošanas ir jānotīra,
trauki pēc lietošanas jānomazgā un jānoliek vietā.

Tu pats esi atbildīgs par savu un savu viesu drošību un rīcību. ViA neuzņemas
atbildību par ADV dalībnieku, viesu vai citu uzaicināto personu rīcību, viņu
radītajiem bojājumiem vai citām rīcības sekām.
Tu apņemies izturēties saudzīgi pret ViA un ADV īpašumu, personālu un klientiem.
Ja tavas darbības rezultātā cietīs ADV inventārs, darbinieks vai dalībnieks, tavs
pienākums ir to atlīdzināt.
Nesniedz apmelojošus vai noniecinošus komentārus par ViA, ADV, tās darbiniekiem
vai dalībniekiem. Citiem vārdiem sakot, ja ir problēma, tad ziņo par to ADV
organizatoriem (ztc@va.lv) - iespējams, to var labot vai vismaz par to apspriesties.
Visi ADV pakalpojumi un ar tiem saistītā informācija tiek sniegti "kādi tie ir", ar
visām iespējamām nepilnībām, bez jebkāda noteiktas garantijas (piemēram,
neparedzētiem elektroenerģijas, interneta u.c. līdzīgiem traucējumiem).
ViA darbinieki darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu piedāvāto pakalpojumu, tomēr
viņi neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kaitējumu vai
bojājumiem, kas trešajai pusei radušies ADV sniegto pakalpojumu kvalitātes vai ar to
saistītās informācijas dēļ. Visu risku, kas attiecas uz tava darba kvalitāti, uzņemies tu
pats. Tu apzinies, ka tava darba rezultāts ir atkarīgs tikai no tevis, un apņemies šajā
sakarā neizvirzīt pretenzijas pret ViA.
ViA patur tiesības nepieciešamības gadījumā papildināt vai mainīt ADV iekšējās
kārtības noteikumus. Tādā gadījumā tu tiksi savlaicīgi informēts par izmaiņām.
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