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IZM piešķirto portatīvo datoru izmantošanas kārtība 

Baldones vidusskolā 
 

1. Nodrošinot pamatizglītības un vidējās izglītības posma 1.-12. klašu izglītojamos un pedagogus 

ar informācijas un komunikāciju tehnoloģiju aprīkojumu, Izglītības un zinātnes ministrijas 

(turpmāk tekstā - IZM) Baldones vidusskolai lietošanā piešķirto portatīvo datoru izmantošanas 

mērķi ir: 

1.1. īstenot valsts izglītības standartos noteiktās prasības; 

1.2.īstenot pilnveidoto kompetencēs balstīto mācību saturu; 

1.3.īstenot attālināto mācību procesu; 

1.4.mazināt Covid-19 krīzes seku ietekmi izglītības kvalitātes nodrošināšanā. 

2. Baldones vidusskolā pedagogiem un izglītojamajiem piešķirto portatīvo datoru skaits 

nepārsniedz IZM piešķirto datoru skaitu. 

3. Izglītojamo un pedagogu portatīvo datoru vajadzības vienotā pārskatā apkopo direktora 

vietniece informātikas jomā pēc: 

3.1. vecāku elektroniskas aptaujas e-klasē; 

3.2.klašu audzinātāju un saziņas ar vecākiem, 

3.3.sociālā pedagoga saziņas ar vecākiem.. 

3.4.Baldones novada Sociālā dienesta sniegtās informācijas. 

4. Portatīvos datorus piešķir lietošanā izglītojamajiem, kuri, pirmkārt – ilgstoši, otrkārt - 

periodiski mācās attālināti, atbilstīgi šīs kārtības 1.,1.1.,1.2.,1.3.,1.4.punktos noteiktajiem 

mērķiem, nosakot sekojošas prioritātes: 

4.1. izglītojamā likumiskais pārstāvis apliecina (1.pielikums), ka mājsaimniecībā nav nevienas 

IT ierīces (dators, telefons, planšetdators) un nav pietiekamu materiālo resursu to iegādei; 

4.2. 9.klašu un 12.klašu izglītojamajam attiecīgi vispārējās pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības ieguvē, 11.klašu izglītojamajiem gatavojoties valsts pārbaudes darbiem, ja 

izglītojamajam nav mācību procesam atbilstoši funkcionējoša datora; 

4.3. izglītojamā likumiskais pārstāvis apliecina (1.pielikums), ka mājsaimniecībā esošo datoru 

mācību procesā vienlaicīgi jālieto trīs un vairāk izglītojamajiem un nav pietiekamu materiālo 

resursu datoru iegādei atbilstīgā skaitā; 

4.4. likumiskais pārstāvis apliecina (1.pielikums), ka mājsaimniecībā esošais Baldones 

vidusskolas izglītojamais lieto citas IT ierīces (mobilo telefonu, planšetdatoru) un nav 

pietiekamu materiālo resursu datora iegādei. 
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4.4.izglītojamā likumiskais pārstāvis apliecina (1.pielikums), ka mājsaimniecībā esošās IT 

ierīces ir bojātas, daļēji funkcionējošas un nenodrošina pilnvērtīgas mācīšanās iespējas digitālajā 

vidē, un nav pietiekamo materiālo resursu to nomaiņai; 

5. Portatīvos datorus piešķir lietošanā pedagogiem atbilstoši šīs kārtības 

1.,1.1.,1.2.,1.3.,1.4.punktos noteiktajiem mērķiem nosakot sekojošas prioritātes: 

5.1. Ja pedagogam pieejamais dators nav aprīkots ar kameru un/vai skaļruni; 

5.2. Ja pedagogam pieejamais dators nenodrošina pilnvērtīgas mācīšanas iespējas digitālajā 

vidē. 

6. Baldones vidusskolas administrācijas sēdē tiek izlemts par portatīvo datoru lietotājiem, 

nepieciešamības gadījumā pieaicinot un/vai uzklausot kompetentos speciālistus (klašu 

audzinātāji, atbalsta personāls, Baldones novada Sociālais dienests). 

7. Portatīvie datori tiek nodoti izglītojamā likumiskajam pārstāvim un pedagogam atbildīgā 

lietošanā uz noteiktu laiku un saistošiem lietošanas nosacījumiem, kas tiek atrunāti 

pieņemšanas-nodošanas aktā starp portatīvā datora lietotāju un atbildīgo administratoru. 

 

8. Lai saņemtu portatīvo datoru lietošanā, izglītojamā likumiskais pārstāvis un pedagogs vēršas 

izglītības iestādē pie direktora vietnieces informātikas jomā ar iesniegumu direktorei, aizpilda 

pamatojuma anketu, atzīmējot uz viņu attiecināmos, šajā kārtībā minētos prioritāros kritērijus, 

ar parakstu apliecinot, ka sniegtās ziņas ir patiesas (1.pielikums). 

9. Gadījumā, ja Baldones vidusskolas izglītojamo un pedagogu prioritārās vajadzības ir 

nodrošinātas, IZM atlikušie datori uzglabājas pie izglītības iestādes direktora vietnieka 

informātikas jomā līdz aktualizējas nepieciešamība pēc datora izsniegšana, atbilstoši šīs kārtības 

4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. punktos noteiktajām prioritātēm attiecīgi pēc klātienes vai attālinātā 

mācību darba organizācijas izmaiņām skolā un valstī. 

 
 

Direktore I.Šmite 



1.pielikums 

IZM piešķirto portatīvo datoru izmantošanas kārtība 

Baldones vidusskolā 
 

 

(Izglītības iestādes nosaukums, vadītāja vārds, uzvārds) 

 
 

(Izglītojamā vai vecāka(aizbildņa) vārds, uzvārds, personas kods) 

 
 

(deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis, e-pasts) 

 
 

IESNIEGUMS 
 

Lūdzu piešķirt portatīvo datoru manam dēlam/meitai 
 

 

(Vārds, uzvārds, personas kods, klase) 
 

Ar parakstu apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas, atzīmējot attiecināmos, šajā kārtībā 

minētos prioritāros kritērijus: 

 

☐ izglītojamā likumiskais pārstāvis apliecina, ka mājsaimniecībā izglītojamajam nav 

nevienas IT ierīces (dators, telefons, planšetdators) un nav pietiekamu materiālo 

resursu to iegādei; 

☐ 9.klašu un 12.klašu izglītojamajam attiecīgi vispārējās pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības ieguvē, 11.klašu izglītojamajiem gatavojoties valsts pārbaudes darbiem, ja 

izglītojamajam nav mācību procesam atbilstoši funkcionējoša datora; 

☐ izglītojamā likumiskais pārstāvis apliecina, ka mājsaimniecībā esošo datoru mācību 

procesā vienlaicīgi jālieto trīs un vairāk izglītojamajiem un nav pietiekamu materiālo 

resursu datoru iegādei atbilstīgā skaitā; 

☐ likumiskais pārstāvis apliecina, ka mājsaimniecībā esošais Baldones vidusskolas 

izglītojamais lieto citas IT ierīces (mobilo telefonu, planšetdatoru) un nav pietiekamu 

materiālo resursu datora iegādei ; 

☐ izglītojamā likumiskais pārstāvis apliecina, ka mājsaimniecībā esošās IT ierīces ir bojātas, 

daļēji funkcionējošas un nenodrošina pilnvērtīgas mācīšanās iespējas digitālajā vidē, un nav 

pietiekamo materiālo resursu to nomaiņai 

 
 

Esmu iepazinies/-usies ar Baldones vidusskolas IZM piešķirto portatīvo datoru 

izmantošanas kārtību Baldones vidusskolā 
 

 

(datums) (paraksts un atšifrējums) 


