exs.lv un coding.lv lietošanas noteikumi
Lapas lietošanas noteikumi attiecas uz exs.lv mājaslapu un tās apakšprojektu coding.lv.
Turpmāk tekstā ar exs.lv saprotams gan viens, gan otrs.
1. Ar reģistrēšanos exs.lv mājaslapā lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar tās noteikumiem
un piekrīt tos turpmāk ievērot. Exs.lv administrācijai ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem
ieskatiem exs.lv lietošanas noteikumos veikt izmaiņas. Izmaiņas stājas spēkā brīdī pēc to
publiskošanas exs.lv.
2. Lietotāja pienākums ir exs.lv noteikumus regulāri pārlasīt. Pārkāpuma gadījumā to
neizlasīšana vai nezināšana no soda neatbrīvo.
3. Par noteikumu pārkāpumu atkarībā no situācijas nopietnības lietotājam piemērojami trīs
soda veidi:
1. brīdinājums vēstulē, ziņojot par izdarīto pārkāpumu;
2. brīdinājums pārkāpēja profilā;
3. liegums aplūkot exs.lv. Šādu sodu piemēro par 5 profila brīdinājumu saņemšanu.
Nopietnu situāciju gadījumā iespējamas arī atkāpes.
4. Ja exs.lv administrācija lietotājam liegusi piekļuvi tā profilam, esošā lieguma laikā aizliegts
reģistrēt un/vai lietot citu profilu.
5. Lietotāja brīdinājumu un liegumu iemesli ir attiecīgā lietotāja un exs.lv administrācijas
privāta informācija. Šādu informāciju izplatīt citviet lapā ir aizliegts.
6. Citu exs.lv lietotāju pamudināšana pārkāpt lietošanas noteikumus tiks uzskatīta par
noteikumu pārkāpšanu un attiecīgi sodīta.
7. Exs.lv administrācijai ir tiesības dzēst lietotāju pievienoto saturu un/vai liegt pieeju
mājaslapas izmantošanai pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma. Lieguma
gadījumā sūdzība sūtāma uz info@exs.lv e-pasta adresi.
Ar exs.lv saturu saistīti noteikumi
8. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par komentāriem, tekstiem, attēliem, video un citiem
materiāliem, ko ievieto exs.lv, un apņemas neizplatīt informāciju un neievietot saturu
(t.sk. attēlus galerijās), kas uzskatāms par spamu.
9. Aizliegts pievienot saturu, kas ir pornogrāfisks, aizskar cilvēka cieņu, kā arī ir pretrunā ar
vispārpieņemtām morāles un pieklājības normām vai spēkā esošiem normatīviem tiesību
aktiem.
10. Aizliegts komentēt aktualitāti zaudējušus foruma ierakstus, kā arī senus, vairs neaktuālus
rakstus un attēlus, ja komentārā nav jaunas, vērtīgas informācijas vai jautājuma, kas
attiecas uz šo rakstu vai attēlu.

11. Ieraksti (t.sk. attēli galerijās), kas īsā laika sprīdī atkārtojas vai izķēmo pirms neilga laika
izveidotu ierakstu un kuros veidojas diskusija par to pašu vai līdzīgu tēmu, tiks uzskatīti par
spamu un attiecīgi situācijai ierobežoti.
12. Komentāri, kas izteikti ar mērķi lietotājam likt izmantot meklētājservisus savu neskaidrību
risināšanai, tiks uzskatīti par spamu.
13. Speciālo simbolu un smaidiņu apjoms exs.lv satura pievienošanas formās ir jāpielieto
atbilstoši normas robežām.
13.1 Tēmu virsrakstiem ir jābūt aprakstošiem un jāliek manīt, kāds ir to saturs. Tiem nav
jābūt izskaistinātiem ar smaidiņiem un/vai speciālajiem simboliem.
13.2 Komentāri, kuros ir tikai smaidiņi un/vai speciālie simboli, nav atļauti. Šis apakšpunkts
neattiecas uzfacepalm/sejasplaukstas smaidiņu, ja tas pielietots pareizā situācijā.
13.3 Lietotājvārdā nedrīkst būt tikai speciālie simboli, adreses, smaidiņi u.c. lietotājvārda
idejai neatbilstošas kombinācijas.
14. Aizliegts lietotāja profila lapu pārvērst attēlu galerijā vai tajā ievietot citu saturu, kas
ievērojami pārsniedz profila lapas idejas normas robežu.
15. Aizliegts ievietot reklāmu, partnera (affiliate) vai referral saites, ja reklāma nav saskaņota
ar exs.lv administrāciju.
16. Exs.lv pieejamā informācija ir exs.lv īpašums, un to aizliegts pārpublicēt bez informācijas
avota autora atļaujas.
17. Aizliegts ievietot kodus, simbolus vai saites vai veikt citas darbības, kas var traucēt exs.lv
darbību vai kaitēt tā lietotāju datoriem.
18. Lietotājs var ziņot par cita lietotāja noteikumu neievērošanu, rakstot par to administrācijai
vēstulē. Šādas informācijas izplatīšana citviet lapā tiks uzskatīta par spamu un attiecīgi
sodīta.
19. Sūdzība par uzliktu sodu iesniedzama soda uzlicējam vēstulē. Šādas informācijas
izplatīšana citviet lapā tiks uzskatīta par spamu un attiecīgi sodīta.
Pārējie noteikumi:
20. Lietotājs, kas izmanto interneta starpniekserveri, var atbildēt par cita lietotāja noteikuma
pārkāpumu, ja otrs lietotājs izmanto to pašu starpniekserveri.
21. Aizliegta BB kodu un/vai Caps Lock izmantošana pārspīlēti lielā apjomā, kas būtiski
apgrūtina teksta uztveršanu un pasliktina vizuālo noformējumu.
22. Lietotāja paraksta (informācijas lauka zem komentāra rakstos) maksimālais augstums
(vertikāli) nedrīkst pārsniegt 200px.

23. Aizliegts pirkt/pārdot/mainīt spēles RuneScape personāžus un/vai exs.lv lietotājus vai
prasīt citiem lietotājiem paroles. Ar RuneScape RWT saistītie darījumi ir atļauti tikai un
vienīgi tam paredzētā grupā.
24. Aizliegts jebkādā formā vai veidā pievienot tiešas vai netiešas saites uz RSPS (RuneScape
Privāto Serveru) klientiem un/vai failiem.
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