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NOTEIKUMI Nr. 1 - 1 / 2021-Iz 

 
par skolas izsniegtās datortehnikas un ierīču (planšetes, viedtālruņa) 

lietošanu attālinātā mācību procesā 
 
1. Izglītojamā pārstāvja pienākumi un atbildība: 
1.1. Uzraudzīt, lai datortehnika tiktu izmantota tikai attālinātā mācību procesa nodrošināšanai, lai tā 
netiktu izmantota citos nolūkos. 
1.2. Uzraudzīt, lai datortehnika netiktu ļaunprātīgi bojāta. 
1.3. Izglītojamais apņemas lietošanā nodoto datoru, planšeti, viedtālruni pēc attālināto mācību 
noslēguma atdot skolai tādā tehniskā stāvoklī, kādā tika saņemti no skolas. 
1.4. Ja izsniegtā ierīce nedarbojas, vai konstatētas kādas citas ar tās darbību saistītās neparastas 
parādības, nekavējoties ziņot par to skolai. 
1.5. Ja tiek konstatēts, ka datortehnikas ierīce, atdodot to skolai, ir tīši sabojāta, izglītojamā 
pārstāvis kompensē mantas vērtību. 
 
2. Izglītojamajam datortehnikas lietošanas procesā jāievēro:  
2.1. Ievērot lietošanā nodotās datortehnikas iekārtu izmantošanas kārtību, izmantojot to godprātīgi 
(iekārtas tuvumā nedrīkst ēst, novietot traukus ar šķidrumu u.c.). Strādājot ar datortehniku, rokām 
jābūt tīrām un sausām.  
2.2. Nedrīkst ierīci tīšām bojāt. Datortehnika jāizmanto saudzīgi. Nedrīkst izjaukt, pārvietot vai 
citādi bojāt datoru un tā perifērās ierīces.  
2.3.Aizliegts patstāvīgi vai ar trešo personu palīdzību remontēt, labot, izkomplēktēt datortehniku. 
2.4.Izmantot ierīci (datoru, planšeti, viedtālruni) attālinātā mācību procesa nodrošināšanai, t.i., 
tiešsaistes nodarbībām, mācību materiālu saņemšanai un nosūtīšanai, mācību vielas apgūšanai, 
mājas darbu izpildīšanai, e-klases un citu mācību materiālu izmatošanai.  
2.5. Nedrīkst datorā izdzēst uzstādīto programmatūru un mainīt tā iestatījumus, tai skaitā monitora 
darbvirsmas izskatu.  
2.6. Lietotājam aizliegts papildināt (kopējot, instalējot vai kā citādi mainīt) datora programmatūru; 
likvidēt (izdzēšot, atinstalējot vai kā citādi mainīt) esošo programmatūru; mainīt datorprogrammu 
iestādnes; apstādināt darbojošas klases pārvaldības vai attālinātas vadības lietotnes un servisus; 
glabāt uz datortehnikas diskiem programmatūras instalācijas vai izpildāmos failus. 



2.7. Darbā ar datortehniku aizliegts atvērt neskaidras izcelsmes e-pasta sūtījumus (piemēram, 
īpatnēji temati, pievienota lietotājam nezināma formāta datne vai izpildāmā datne, interneta saites 
vēstules saturā), it īpaši, ja par bīstamo datņu veidiem saņemts brīdinājums no IT pārziņa.  
Šādus e-pasta sūtījumus Lietotājs ( izglītojamais) nekavējoties dzēš. 
2.8. Aizliegts izmantot informācijas sistēmas resursus, lai izplatītu vai uzglabātu ar darbu nesaistītu 
informāciju (piemēram, komerciāla vai personīga rakstura sludinājumus, reklāmas, destruktīvas 
programmas, spēles, bildes, mūzikas datnes, audio / video, t.sk.filmas). 
2.9. Darbu beidzot, pareizi jāpabeidz darba seanss (atteikšanās process vai dienas beigās jāizslēdz 
dators) un jāsakārto darba vieta – sakārtot darba galda virsmu, novietot vietā mācību līdzekļus. 
2.10. Ja tiek konstatēts, ka iekārta netiek izmantota atbilstoši tās nodošanas mērķim, tad skolai ir 
tiesības to nekavējoties atprasīt. 
 
3. Noslēguma jautājumi 
Jaunogres vidusskolas noteikumi par skolas izsniegtās datortehnikas lietošanu attālinātā mācību 
procesā stājas spēkā ar 2021.gada 25.oktobri. 
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