
Skolēniem izsniegto datoru lietošanas noteikumi 

Lietotājam ir aizliegts: 

1. Veikt jebkādas darbības, ar ko var bojāt datortehniku. Gadījumos, kad lietotāja tīšas vainas dēļ ir 

bojāta datortehnika, lietotājam ir jāatlīdzina visi datortehnikai radītie zaudējumi 

neatkarīgas novērtēšanas ekspertīzes noteiktajā apjomā; 

2.Mainīt jebkādus datortehnikas uzstādījumus. Gadījumos, kad izmaiņas uzstādījumos ir 

nepieciešamas, tad par izmaiņu nepieciešamību lietotājs informē skolas IT darbiniekus; 

3. Uz Skolas datortehnikas un koplietošanas mapēs glabāt visa veida failus, ja to lietošana 

un uzglabāšana pārkāpj Autortiesību likumu. 

4. Izmantot vai bojāt citu lietotāju failus, mainīt to atrašanās vietu uz datora cietā diska; 

5. Jebkādiem nolūkiem iegūt vai mēģināt iegūt citu lietotāju konfidenciālo informāciju; 

6. Patvaļīgi uzstādīt vai noņemt jebkādu programmatūru uz lietotājam piešķirtās 

datortehnikas. Gadījumos, ja rodas nepieciešamība pēc papildu programmatūras vai vairs 

nav nepieciešama kāda no uzstādītajām programmām, par to informēt IT darbinieku e-klases pastā. 

Visus zaudējumus, kas radušies Skolai lietotāja patvaļīgi uzstādītas programmatūras dēļ sedz lietotājs; 

7. Izmantot jebkāda veida failu apmaiņas programmatūru ar lietotāja darba pienākumu veikšanai 

nesaistītas informācijas lejupielādes vai augšupielādes veikšanai; 

8. Lietot pārtikas produktus un dzērienus, izmantojot datortehniku; 

9. strādāt ar netīrām rokām, smērējot klaviatūru un saskarsmes ierīci („pele”); 

10. Aizsegt ierīču ventilācijas atveres vai ievietot tajās jebkādus priekšmetus, kas var traucēt 

dzesēšanas ventilatoru darbību; 

11. Atvērt datortehnikas iekārtu korpusu, pievienot vai atvienot datora komplekta sastāvdaļas un 

perifērijas iekārtas bez iepriekšējas mutiskas saskaņošanas ar IT darbinieku; 

12. Interneta vidē izteikt, izplatīt neētiskus un rupjus komentārus, kuri aizskar cilvēka cieņu un godu, 

veicina rasu un nāciju naidu; 

13. Izmantot datoru kaitējuma nodarīšanai citiem datoriem, serveriem, lietotājiem, vēstuļu 

sūtīšanai, nepiedienīgu un apjomīgu e-pasta sūtījumu sūtīšanai un saņemšanai; 

14. Izplatīt datorvīrusus; 

15. Nesankcionēti piekļūt aizsargātām datu glabātuvēm; 

16. Apmeklēt mājaslapas, kas satur erotiska, pornogrāfiska un vardarbīga rakstura informāciju. 

 

Lietotājs apņemas: 

1. Segt visus zaudējumus, ko Skolai rada jebkura ar darbu nesaistīta satura atrašanās uz 

lietotājam piešķirtās datortehnikas; 

2. Beidzot darbu ar datortehniku, ir jāaizver visas izmantotās programmas un jāizslēdz 

dators; 

3. Izmantojot lokālo datortīklu un interneta tīklu, lietotājam ir jāievēro spēkā esošie 

normatīvie akti un interneta tīkla lietošanas etiķete.  

4. Veicot tālmācības tiešsaistē pieslēgt portatīvo datoru pie elektrotīkla vai strādāt ar ne mazāk kā 50% 

uzlādētu datora bateriju. 

 


