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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
 

Rīgā 

 

15.01.2018.              Nr. PSS4-18-1-nts  

 

Datortehnikas, tostarp globālā datortīkla (interneta), izmantošanas  
kontrole un lietotāju veikto darbību uzskaite, uzraudzība un remonta kārtība 

 
Izdota saskaņā ar  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma  
72.panta pirmās daļas 2.punktu 

 
 

1. Kārtība kādā nosaka Rīgas 4.specialās internātpamatskolas (turpmāk – skola) 

datortehnikas un ar  to saistīto iekārtu (piederumu) remonta nepieciešamības konstatēšanu un 
remonta organizēšanu (turpmāk – kārtība). 

2. Datortehnika ir skolas tehniskais inventārs, kas sastāv no datoriem un ar to saistītajām 
tehniskajām ierīcēm un komponentēm (stacionārie un portatīvie datori, printeri, kopētāji, 
projektori, datortehnikas piederumi utml.). 

3. Lietojot Rīgas 4.specialās internātpamatskolas interneta pieslēgumu darba un privātām 
vajadzībām, darbiniekiem jāapzinās, ka skolas atbildīgajam par datorsistēmām ir tiesības: 

3.1. ierobežot piekļuvi informācijas sadaļām, kas saistītas ar resursiem internetā, kuru 
izmantošana nav saistāma ar tiešo darba pienākumu veikšanu; 

3.2. ierobežot iespējas lejupielādēt no interneta programmatūras produktus, lai 
aizsargātu skolas datortīklus no nelegālas programmatūras lietošanas. 

4. Kārtība ir saistoša visiem skolas darbiniekiem. 
5. Datortehnikas, perifērijas iekārtu (printeri, skeneri utt.) un programmatūras 

uzstādīšanu, vēlreizēju uzstādīšanu un konfigurēšanu darbam skolā veic Atbildīgais par 
datorsistēmām. 

6. Ja skolas darbinieks konstatē, ka lietošanai paredzētā datortehnika nedarbojas, par to 
ziņo skolas atbildīgajam par datorsistēmām mutiski vai  elektroniski (e-pasts, e-žurnāls). 
Skolas atbildīgais novērtē pieteiktas datortehnikas vienības stāvokli un veic tās remontu vai 
apkopi, ja nevar veikt remontu patstāvīgi, sazinās ar attiecīgiem dienestiem un struktūrām. 
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7. Ja atbildīgajs par datorsistēmām, konstatē, ka datortehnikas remontam ir nepieciešams 
finansiāls ieguldījums, par to mutiski tiek informēts skolas direktors, kurš pieņem lēmumu 
par nepieciešamo bojājuma vai defekta rezerves detaļu iegādi. 

8. Skolas inventarizācijas laikā kopā ar saimniecības daļas vadītāju veikt datortehnikas 
uzskaiti, marķēšanu, norakstīšanu. 

9. Atbildīgais par datorsistēmām nodrošina, ka: 
9.1. skolas darbinieki datorsistēmu izmanto  atbilstoši ekspluatācijas noteikumiem; 
9.2. lai lietotāja pieejas tiesības datorsistēmai tiktu anulētas vienlaikus ar darba attiecību 

pārtraukšanu; 
9.3. lai skolas datoros netiktu uzstādīts nelicencēts programmnodrošinājums, lai 

darbinieki nepārvietotu datorus un perifērijas iekārtas (printerus, skenerus, 
kopētājus u.c. iekārtas, izņemot portatīvos datorus) no telpas uz telpu bez 
saskaņošanas ar atbildīgo par datorsistēmām;  

9.4. ka tiek uzskaitītās lietotāju darbības globālajā datortīklā (internetā) un lokālajos 
datortīklos, e-pastā un datu bāzēs, ja tas nepieciešams šo sistēmu administrēšanai un 
izmantošanas kontrolei, ja sistēmu izstrādātājs vai uzturētājs paredz šādu iespēju un 
tehnisko risinājumu; 

9.5. Gadījumos, kad konstatē šo iekšējo noteikumu 9.3. vai 9.4.punktā minēto prasību 
neievērošanu, atbildīgais par datorsistēmām atkārtoti iepazīstina darbiniekus ar šiem 
noteikumiem un ziņo par pārkāpuma faktu skolas direktoram. 

10. Katra mācību gada beigās, Jūnija mēnesī, veikt skolas datoru sagatavošanu jaunajam 
mācību gadam – pilnīga datoru pārinstalēšana, tīrīšanas u.c. uzturēšanas darbības. 

11. Lietotāja pienākumi 
11.1. Rīgas 4.speciālās internātpamatskolas darbiniekiem ir pienākums: 

11.1.1. datu apstrādei lietot tikai konkrētajam mērķim paredzētās programmas; 
11.1.2. pārtraucot darbu uz laiku, kas ilgāks par 2 stundām, aizvērt programmas; 
11.1.3. uz laiku atstājot darba vietu, aizslēgt telpu vai nobloķēt datoru. 

11.2. Rīgas 4.speciālās internātpamatskolas darbiniekiem aizliegts: 

11.2.1. izplatīt jebkādu programmatūru, kas piešķirta darba pienākumu veikšanai;  
11.2.2. izplatīt dienesta informāciju ārpus skolas; 
11.2.3. veikt nesankcionētas darbības ar Rīgas 4.speciālās internātpamatskolas 

datortīkla tehniku;  
11.2.4. veikt nesankcionētas darbības internetā pret citiem interneta tīkla lietotājiem;  
11.2.5. nepieļaut trešo personu piekļūšanu Rīgas 4.speciālās internātpamatskolas 

resursiem no sava datora. 

12. Elektroniskā pasta lietošanas noteikumi 
12.1. Rīgas 4.speciālās internātpamatskolas darbiniekiem ir tiesības lietot elektroniskā 

pasta pakalpojumus (pasts.edu.riga.lv).  
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12.2. Darbiniekiem, izmantojot elektronisko pastu, aizliegts: 

12.2.1. izplatīt pornogrāfiska un vardarbību propagandējoša satura materiālus;  
12.2.2. izplatīt skolas  elektroniskajā pastā masveida ziņojumus (informācija par 

kādiem pasākumiem, notikumiem u.c.; 
12.2.3. sūtīt ziņojumus, par kuru nokļūšanu līdz adresātam pašam sūtītājam ir 

šaubas. 
12.3. Katram elektroniskā pasta lietotājam jāievēro šādi lietošanas pamatprincipi: 

12.3.1. elektroniskā pasta vēstuli beidziet ar savu parakstu  iekļaujot tālruni; (nosaka 
“Rīgas pilsētas pašvaldības korporatīvā identitātē)”; 

12.3.2. gan nosūtītie, gan saņemtie e-pasta ziņojumi aizņem vietu uz kopējā e-pasta 

datora, tāpēc ziņojumus, kurus vēlaties saglabāt, saglabājiet uz sava datora 
cietā diska.  

 

Noslēguma jautājumi 
13. Atbildīgajam par datorsistēmām ir pienākums informēt par šiem noteikumiem un to 

grozījumiem lietotājus – skolas darbiniekus (pret parakstu). 

 

 

 

Direktore          I.Pastere  

 

 

 

 

 

Vasenkovs 67514132        
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