APSTIPRINĀTS
ar LLU rektora 13.01.2014.
rīkojumu Nr. 13-4
Par ISD sniegtajiem pakalpojumiem LLU dienesta viesnīcās
No 2014. gada 1. februāra LLU dienesta viesnīcās, kurās ir pieejams LLU datortīkls
(fiksētais vai bezvadu tīkls) nosaku:
1. prioritāti LLU datortīkla un tā sniegto pakalpojumu izmantošanai, ievērojot LLU
korporatīvā datortīkla uzbūves un drošības principus;
2. LLU datortīklā pieejamie Internet pakalpojumi prioritāri ir izmantojami
akadēmiskajām vajadzībām;
3. piekļuvi pie datortīkla dienesta viesnīcās nodrošina LLU ISD, izsniedzot piekļuves
identifikatorus un sniedzot tehnisko atbalstu lietotājiem;
4. datortīkls dienesta viesnīcās ISD jānodrošina ar kontroles mehānismiem – pēc
identifikatora, pēc pieslēguma vietas tīklam, pēc satura un veicamajām darbībām;
5. LLU datortīkla pieslēguma izmantošanu ir ISD maksas pakalpojums:
a. ar minimālo fiksēto maksu no viena dienesta viesnīcas iemītnieka 0.5 EUR
apmērā bez PVN par 1(vienu) kalendāro nedēļu, dienesta viesnīcu klientiem,
kuri uzturas tajās līdz 1 kalendārai nedēļai;
b. ar maksu no viena dienesta viesnīcas iemītnieka 1.20 EUR apmērā bez PVN
par 1(vienu) kalendāro mēnesi, dienesta viesnīcu klientiem, kuri uzturas tajās
vairāk kā 1 kalendāro nedēļu.
6. maksa par LLU datortīkla izmantošanu ietver sekojošu, maksājuma sadalījumu un
komponentes:
a. informācija iekšējai lietošanai;
b. informācija iekšējai lietošanai.
7. maksa par LLU datortīkla pieslēgumu:
a. tiek veikta ar kases aparāta čeka maksājumu, kurā iekļauta norāde „Datortīkla
pakalpojumi”;
b. tiek pievienota istabiņas ikmēneša īres apmaksas rēķinam kā atsevišķa izdalīta
pozīcija „LLU datortīkla pakalpojumi”;
8. LLU dienesta viesnīcu pārvaldniekiem jāinformē LLU Direktors un LLU ISD vadītājs
par citu Internet pakalpojumu sniedzēju aktivitātēm savā pārraugājamā ēkā un jāveic
preventīvas darbības, lai netiktu veikta citu Internet pakalpojumu sniedzēju
nesankcionēta tīklu izbūve LLU objektos.
Izslēgt no 2011. gada 27. janvāra Rektora rīkojuma Nr. 07-9, rīkojuma 3. punktu un tā
apakšpunktus.

APSTIPRINĀTS
ar LLU rektora 27.01.2011.
rīkojumu Nr. 07-9

Par izmaiņām ISD finansēšanā un sniegtajos pakalpojumos
1. Pamatojoties uz LLU iepriekšnoslēgtajām vienošanām par pieslēgumu
starptautiskajam datu tīklam GEANT ar garantēti izdalītu starptautiskā pieslēguma
joslu un par ciparu izdalītās līnijas nodrošināšanu no Jelgavas uz Rīgu, sākot ar 2011.
gada 1. februāri mainīt Informācijas sistēmu daļas (ISD) finansēšanu un maksājumus
veikt no LLU kopējā budžeta līdzekļiem.
2. Sākot ar 2011. gada 1. februāri ISD nodrošināt:
2.1. LLU darbiniekus, kuri ir reģistrēti LLU IS, pamatojoties uz struktūrvienības
vadītāja rakstisku kolektīva vai individuāla iesnieguma pamata, ar E-pasta adresi
vards.uzvards@llu.lv;
2.2. LLU studentus, kuri reģistrēti LLU IS, pamatojoties uz imatrikulācijas akta
pamata ar E-pasta adresi matrikulas_nr@llu.lv;
2.3. pirmreizējo piekļuves datu – identifikatora (lietotāja vārds un parole) izsniegšanu
LLU studentiem un darbiniekiem piekļuvei pie LLU resursiem, noslēdzot „LLU
datortīkla piekļuves resursu abonēšanas līgums”;
2.4. vienotu autorizācijas un paroļu atjaunošanas mehānismu piekļuvei LLU
resursiem.
3. No 2011. gada 1. februāra paplašināt LLU datortīkla pieslēgumu izmantošanas
iespējas LLU Dienesta viesnīcās un:
3.1.noteikt prioritāti LLU datortīkla izmantošanai, ievērojot LLU korporatīvā
datortīkla uzbūves un drošības principus;
3.2.nodrošināt LLU datortīklam pieslēgtās Dienesta viesnīcu istabiņas ar kontroles
mehānismiem, kontrolei gan pēc identifikatora, gan pēc pieslēguma vietas
tīklam;
3.3.noteikt LLU datortīklam pieslēgtajās Dienesta viesnīcās LLU datortīkla
pieslēguma izmantošanu kā ISD maksas pakalpojumu ar maksu no viena
dienesta viesnīcas iemītnieka 0,85 LVL apmērā bez PVN par 1 (vienu)
kalendāro mēnesi.
3.3.1. informācija iekšējai lietošanai;
3.3.2. informācija iekšējai lietošanai.
3.4.noteikt LLU dienesta viesnīcām, ka maksa par datortīkla pieslēgumu pievienota
istabiņas ikmēneša īres apmaksas rēķinam kā atsevišķa izdalīta pozīcija „LLU
datortīkla pieslēgums";
3.5.līdz 2011. gada 1. martam LLU Dienesta viesnīcu iemītniekiem, kuri izmantoja
vienotā LLU datortīkla pieslēgumu Dienesta viesnīcās pārslēgt esošos „LLU
Internet piekļuves resursu abonēšanas līgums" uz jauno „LLU datortīkla
piekļuves resursu abonēšanas līgums"
4. Uzskatīt par spēku zaudējušu rektora rīkojumu Nr.07-19 no 19.02.2004.

