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Portāla lietošanas noteikumi
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Biedrība “Skolēns LV”, reģ. nr. 40008269460 (turpmāk tekstā – Biedrība) – ir organizācija,
kuras darbība vērsta uz mācību procesa kvalitātes celšanu Latvijā.
1.2. Interneta vietne skolens.lv, tās Interneta analoga saites skolēns.lv un skolensskolenam.lv,
tās programmatūra un tehniskie risinājumi (turpmāk tekstā – Portāls), tajā skaitā, Portāla
sistēmas pirmkods, Portāla tīmekļa serveris un cita veida Portāla darbības nepārtrauktai
īstenošanai realizētā programmatūra un tehniskie risinājumi, ir Daniila Vladimirova nodotie
Biedrības lietošanai pēc abu iepriekš minēto pušu vienošanos uz Patapinājuma līguma
pamata.
1.3. Portāla darbību uztur, koordinē un organizē Biedrība (turpmāk tekstā arī – Portāla
administrācija).
1.4. Portāla lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir ārējs normatīvs akts, kas
nosaka Portāla lietošanas kārtību. Noteikumi ir saistoši visiem Portāla lietotājiem.
1.5. Portāla lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura tīši vai netīši apmeklē Portālu
un/vai izmanto Portāla sniegtos pakalpojumus.
1.6. Portāla lietotājam ir tiesības saņemt un izmantot pakalpojumus tādā mērā, lai netiktu
pārkāpti LR normatīvie akti un netiktu aizskartas normatīvajos aktos noteiktās citu personu
tiesības un likumīgās intereses. Portāla administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības
iestādes par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem.
1.7. Ikviens Portāla lietotājs piekrīt Noteikumiem, Personas datu apstrādei. Gadījumā, ja Portāla
lietotājs nepiekrīt Noteikumiem, Personas datu apstrādei, tam nekavējoties jāizbeidz
Portāla pakalpojumu izmantošana, t.i., nekavējoties jāpārtrauc Portāla apmeklējums;
reģistrētam Portāla lietotājam ir pienākums nekavējoties pieprasīt savu datu dzēšanu no
Portāla sistēmas.
1.8. Portāls nav kādas mācību iestādes veidots un tam nav nekādas saistības ar kādas mācību
iestādes administrāciju vai tajā strādājošiem pasniedzējiem.
2. Portāla mērķi un sniegtie pakalpojumi
2.1. Portāla mērķis un tajā sniegtie pakalpojumi ir vērsti uz Biedrības mērķu sasniegšanu,
tādējādi nodrošinot jauniešiem iespējas iegūt atbalstu un palīdzību mācību procesā,
sniedzot informāciju par izglītības iespējam Latvijā un ārzemēs, ziņām un aktualitātēm
izglītības jomā Latvijā un ārzemēs.
2.2. Portāla mērķi ir:
a) Sekmēt Biedrības mērķu īstenošanu;
b) Veikt publisko darbību Biedrības vārdā;
c) Sekmēt mācību procesa kvalitātes celšanu Latvijā;
d) Informēt skolēnus, to vecākus un skolotājus, kā arī citus Portāla apmeklētājus par
Biedrības jaunumiem, piedāvājumiem un organizētajiem pasākumiem – semināriem,
kursiem, nodarbībām un pasākumiem, kas veltīti bērnu un jauniešu izglītības attīstībai,
inovāciju ieviešanai mācību procesā un to apspriešanai sabiedrībā;
e) Informēt skolēnus, to vecākus un skolotājus, kā arī citus Portāla apmeklētājus par
ziņām un aktualitātēm skolēnu vidē Latvijā un ārpus tās ar bloga (jaunumu) sadaļas
starpniecību;
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f)

2.3.

Sniegt jebkura vecuma cilvēkiem iespēju dalīties ar zināšanām un konsultēt jauniešus
Latvijā un ārzemēs, tādējādi veicinot to zināšanu pilnveidošanu, papildizglītību un
palīdzības un atbalsta sniegšanu mācību procesā;
g) Veicināt iespējas atrast palīgu vai konsultantu mācībās, vai privātskolotāju;
h) Uzlabot komunikāciju un veidot jauniešu savstarpēju sadarbību, veicinot izaugsmi un
attīstot jauniešu plašu un dziļu izpratni par labas izglītības nepieciešamību;
i) Veidot un attīstīt sadarbību un attīstību neformālajā izglītībā ar konsultantu, pedagogu,
citu uz izglītības attīstības vērstu organizāciju palīdzību;
j) Veicināt jauniešu izglītību IT jomā, kā arī jauniešu interesi par informāciju tehnoloģijām.
Portāla pakalpojumu mērķis ir radīt saziņas vidi, kurā ir iespējams veicināt Portāla lietotāju
savstarpēju komunikāciju, lai īstenotu Portāla mērķus.

3. Maksa par Portālā sniegtajiem pakalpojumiem
3.1. Portāla lietotājiem, kas ir fiziskas personas, t.i., skolēni, vecāki, skolotāji pasniedzēji,
privātskolotāji un konsultanti, kā arī citiem Portāla lietotājiem, kas vēlas sekmēt Portāla
mērķu īstenošanu – dalīties ar savām zināšanām, palīdzēt mācībās, konsultēt neskaidros
jautājumus utt. – ir iespēja bez maksas reģistrēties, publiski izvietot profilu palīdzības
sniegšanai mācībās un izglītībā, pieteikties jau nopublicētiem Portāla lietotāju profiliem,
publicēt ierakstus un komentārus bloga (jaunumu) sadaļā, piekļūt vairākiem Portāla
atvērtajiem resursiem.
3.2. Portāla lietotājiem, kas pārstāv juridiskas personas un izglītības jomas organizācijas, ir
iespēja publiski izvietot organizācijas profilu palīdzības sniegšanai mācībās un izglītībā,
publicēt reklāmas ierakstus bloga (jaunumu) sadaļā, iepriekš kļūstot par Biedrības biedru.
3.3. Portāla lietotājiem, kas ir fiziskas vai juridiskas personas, ir iespēja īstenot kopīgus
projektus Portāla mērķu īstenošanai, iepriekš kļūstot par Biedrības biedru vai sadarbības
partneri un vienojoties ar Biedrību par projektu saturu un to realizācijas iespējam Portālā.
3.4. Ikvienam Portāla lietotājam ir tiesības atbalstīt Biedrības darbību un veikt ziedojumu
Biedrības kontā, izmantojot Portālā izvietotu Interneta norēķinu un naudas pārskatījumu
sniedzēja rīku (PayPal) vai veicot bankas pārskaitījumu uz Portāla kontaktu sadaļā norādīto
Biedrības kontu.
4. Portāla lietotāju reģistrēšanas un pieteikumu formu aizpildīšanas kārtība
4.1. Reģistrējoties Portālā un/vai aizpildot Portāla lapās nopublicētās pieteikumu formas vai
veidlapas, Portāla lietotājs piekrīt:
a) Noteikumiem,
b) Personas datu apstrādei, savu personas datu sniegšanai un to uzglabāšanai Portāla
sistēmā,
c) tam, ka tiks veikta Portāla lietotāja personas datu apstrāde (datu vākšana, reģistrēšana,
ievadīšana, glabāšana, sakārtošana, pārveidošana, izmantošana, kā arī datu bloķēšana
un dzēšana),
d) tam, ka ir sniegti patiesi dati, kā arī nav norādīti citas personas dati,
k) regulāru jaunumu saņemšanai savā e-pastā par Portāla aktualitātēm, sadarbības
partneru piedāvājumiem un iespējamām sadarbības iespējām.
4.2. Portāla administrācijai ir tiesības pēc saviem ieskatiem atteikt Portāla lietotāja reģistrāciju,
dzēst pieteikumu formā vai veidlapā norādīto informāciju, dzēst citu Portāla lietotāja
informāciju.
5. Portāla lietotāja bloga (jaunumu) sadaļas veidošana
5.1. Reģistrētiem Portāla lietotājiem, lai informētu sabiedrību par kādiem notikumiem, kā arī lai
paustu savu viedokli kādā jautājumā, ir iespēja bez maksas publicēt ierakstus un cita veida
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

materiālu bloga (jaunumu) sadaļā, kas nav kvalificēti kā reklāmraksti un to publikācijas
mērķim nav tiešas vai apslēptas peļņu gūšanas iezīmes.
Ikvienam Portāla lietotājam ir iespēja izvietot savus sludinājumus, reklāmrakstus vai cita
veida reklāmas saturu Portāla bloga (jaunumu) sadaļā, iepriekš kļūstot par Biedrības
biedru vai sadarbības partneri un vienojoties ar Biedrību par publikācijas saturu un tās
izvietošanas iespējam.
Portāla administrācija patur tiesības pēc saviem ieskatiem atteikt publikāciju vai dzēst
ikvienu publicēto ierakstu, ja tas neatbilst Noteikumiem vai tiek uzskatīts par Portālam
neatbilstošo ierakstu.
Publicējot ierakstus bloga (jaunumu) sadaļā, Portāla lietotājs vienlaicīgi izsniedz Biedrībai
neatsaucamu, vienkāršu, beztermiņa licenci, kas ir spēkā visā pasaulē un par kuru nav
jāveic autoratlīdzības maksājumi. Šī licence dod tiesības publiskot, publicēt, publiski
izpildīt, izplatīt, raidīt, retranslēt, padarīt materiālu pieejamu sabiedrībai jebkādā veidā,
iznomāt, izīrēt vai publiski patapināt, reproducēt, tulkot, pārveidot un dzēst materiālu.
Izsniedzot licenci Biedrībai, Portāla lietotājs saglabā visas autora tiesības uz ievietotajiem
materiāliem.
Portāla lietotājs ir atbildīgs par ievietoto saturu Portālā un to, ka ievietotais materiāls ir
iegūts tiesiskā ceļā, un Portāla lietotājam ir tiesības šo materiālu izmantot. Portāla lietotājs
apstiprina, ka materiāla izmantošanā nav nesankcionēti izmantotas vai citādi aizskartas
trešo personu tiesības. Portāla lietotājs atbild par visām sekām, kuras rodas satura
publiskošanas vai citādas izmantošanas rezultātā; Biedrība par to nav atbildīga. Portāla
lietotājs ir tiesīgs atsaukt sava materiāla publikāciju Portālā, gadījumā, ja ir konstatēts kāds
no pārkāpumiem.
Portāla lietotājam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu
Biedrības tiesisko interešu aizsardzību pret visām iespējamajām trešo personu prasībām
vai pretenzijām, kas var rasties pret Biedrību saistībā ar Portāla lietotāja ievietotā materiāla
izmantošanu.
Portāla bloga (jaunumu) sadaļā ir aizliegts publicēt informāciju, kas ir neatbilstoša LR
normatīvajiem aktiem un sabiedrības morālajām normām, aizkar citu cilvēku cieņu un
godu, satur citu personu identificējošu informāciju, pauž diskrimināciju un musina uz naida
kurināšanu, satur vardarbību un draudus, tiek kvalificēta kā pornogrāfiska rakstura
materiāls. Ir aizliegts publicēt, izplatīt, tulkot, kopēt, reproducēt vai kā citādi rīkoties ar
jebkāda veida saturu, kas ir trešo personu intelektuālais īpašums.
Trešajām personām bez Portāla administrācijas izsniegtas rakstiskas atļaujas nav tiesību
izmantot Portāla lietotāju bloga (jaunumu) sadaļā publicēto saturu.

6. Atbildība par Portāla sniegtajiem pakalpojumiem
6.1. Portāla lietotājs ir pilnīgi atbildīgs par savas darbības sekām.
6.2. Portāla sniegtos pakalpojumus drīkst izmantot tikai pilngadību sasniegusi persona. Ja
personas vecums ir mazāks par 18 gadiem, tad Portālā sniegto pakalpojumu izmantošana
jāapstiprina tās personas likumiskajam pārstāvim (vecākam vai aizbildnim).
6.3. Portāla administrācija nav atbildīga par Portāla lietotāju – palīgu, konsultantu, pedagogu
utt. – atbildes ātrumu, savstarpējām vienošanām, palīdzības vai nodarbību kvalitāti un viņu
savstarpējām saistībām, kā arī citām darbībām Portāla ietvaros. Nekāda atbildība vai
kvalitāte par nodarbību procesu un lietotāju piedāvātajiem pakalpojumiem netiek
piemērota no Portāla administrācijas puses nevienam no Portāla lietotājiem.
6.4. Portāla lietotāja pienākums ir rūpīgi izvērtēt citu Portāla lietotāju publicēto informāciju.
Portāla administrācija neatbild par sekām, kas radušās, sazinoties ar kādu no Portālā
lietotājiem vai nepareizi interpretējot Portāla lietotāju publicēto informāciju.
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7. Portāla sniegto pakalpojumu pārtraukšana
7.1. Portāla administrācija patur tiesības neapstiprināt, liegt piekļuvi vai dzēst Portāla lietotāju
profilus, ja tiek pārkāpti Noteikumi, lietotāja darbības neatbilsts Biedrības noteiktajai
kārtībai vai no portāla apmeklētājiem ir saņemtas sūdzības, vai Portāla lietotājs apzināti un
ļaunprātīgi slēpis patieso identitāti savtīgu mērķu vadīts.
7.2. Portāla administrācija patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to
iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.
7.3. Portāla lietotājs patur tiesības manīt profila informāciju, atteikties no jaunumu abonēšanas,
kā arī atteikties no Portālā piedāvātajiem pakalpojumiem un nekavējoties dzēst savus
personas datus.
8. Personas datu apstrāde
8.1. Portāla lietotāju personas datu pārzinis ir Biedrība.
8.2. Portāla lietotāju datu apstrādes mērķis ir nodrošināt Portāla darbību, kā arī Portāla lietotāju
līdzdalības un komunikācijas iespējas tajā, sekmējot Biedrības mērķu īstenošanu.
8.3. Portālā lietotāju dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz datu subjekta izteiktu piekrišanu, kas
tiek sniegta, reģistrējoties Portālā un izmantojot Portāla sniegtos tehniskos risinājumus.
8.4. Portāla lietotājs, kas reģistrēts Portālā, piekrīt šādu datu apstrādei:
a) e-pasta adrese,
b) Facebook konta publiskā informācija (ja izvēlēta reģistrācija un autorizēšanās,
izmantojot Facebook kontu),
c) vārds un uzvārds,
d) dzimums,
e) reģions (atrašanās vieta),
f) interfeisa un saziņas valoda,
g) tālrunis.
8.5. Lietotāju e-pasta adreses var tikt izmantotas:
a) Portāla lietotāju reģistrācijai un autentifikācijai Portālā,
b) informatīvu paziņojumu saņemšanai par svarīgām izmaiņām Portāla darbībā,
c) informatīvu paziņojumu saņemšanai par jaunumiem, kas atbilst portāla tematikai
saturam,
d) paziņojumu saņemšanai par pieteikumiem Portāla lietotāja publiskajam profilam.
8.6. Portāla lietotājs piekrīt, ka personas dati, kas atspoguļoti Portāla lietotāja profilā (vārds,
uzvārds, dzimums, attēls, reģions, sarunvaloda, iestāde un cita publiskā profila
publikācijas sadaļā norādītā informācija), būs publiski pieejami visiem Portāla lietotājiem,
kā arī ārpus Portāla (piemēram, Portāla reklāmā, interneta meklētājprogrammās), kad
profila statuss ir atzīmēts publikācijai vai Portāla lietotājs ir publicējis ierakstu bloga
(jaunumu) sadaļā.
8.7. Portāla lietotāja kontaktinformācija (e-pasta adrese, telefona numurs) nav publiski
pieejama citiem Portāla lietotājiem – pieteikšanos un saziņu nodrošina automatizēta
Portāla sistēma. Šo datu apstrādes mērķis ir Portāla lietotāju nodrošināšana ar
autentifikācijas iespēju un atgriezenisko saiti par Portāla darbību.
8.8. Portāla lietotāji piekrīt un apņemas publiskajā profilā ievietot savu attēlu, lai Portāla
administrācija un citi Portāla lietotāji varētu pārliecināties par identitāti, patiesumu un
godīgumu.
8.9. Informācija par juridiskām personām (nosaukums, adrese, publiskā kontaktinformācija un
cita norādītā informācija), ko publicē Portāla lietotāji, ir brīvi pieejama visiem Portāla
lietotājiem. Portāla lietotāji, kas izvieto juridisko personu informāciju, uzņemas visa veida
atbildību par izmantotās informācijas autentiskumu, autortiesībām un personas datu
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8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

saturošo informāciju. Biedrība neuzņemas atbildību par iesniegto datu un informācijas
īstuma pārbaudi.
Personas datu apstrādes principi:
a) Visi Portāla lietotāju dati ir izmantoti, lai uzturētu pilnvērtīgu Portāla darbību un sniegtu
Portāla lietotājam piemēroto saturu, līdzdalības iespējas;
b) Personas dati ir uzglabāti atbilstoši vispārīgi pieņemtajām personas datu uzglabāšanas
drošības normām, pielietojot informācijas šifrēšanas tehnoloģijas, kā arī tehnoloģijas,
kas sekmē drošu informācijas apriti un sistēmu uzturēšanu globālajā tīmeklī. Portāla
tehniskie risinājumu ir pastāvīgi speciālistu uzraudzīti un atjaunināti atbilstoši drošības
standartiem un mūsdienu prasībām.
Personas datu aizsardzība un Portāla lietotāju privātums un informācijas konfidencialitāte
tiek nodrošināts atbilstoši jaunākajām tehnoloģijām un metodēm:
a) Reģistrācijas apstiprinājuma saite tiek nosūtīta uz Portāla lietotāja norādīto e-pasta
adresei;
b) Portāla lietotāju paroles nav pieejamas trešajām personām un tiek glabātas sistēmā,
izmantojot jaucējalgoritmu, kas neatgriezeniski pārveido tās saturu bez atjaunināšanas
iespējas un satura atgūšanas pirmapstrādes stadijā;
c) Portāla lietotāji izmanto informāciju, par kuras īpašumtiesībām vai lietošanas tiesībām
viņi paši ir informēti un atbildīgi;
d) Portāla lietotājs var izvēlēties ieslēgt divpakāpju autorizēšanās iespēju;
e) Ja Portāla lietotājam rodas šaubas par savas paroles drošību, viņam ir iespēja to
nomainīt, izpildot attiecīgus soļus sava profila uzstādījumos.
Personas datu apstrādes ilgums:
a) Portāla lietotāju dati ir apstrādāti tik ilgi, kamēr lietotājs ir reģistrēts Portālā un izmanto
portāla tehniskos risinājumus, kā arī pats neizdzēš savu lietotāja Profilu portālā un
pārtrauc Portāla tehnisko risinājumu izmantošanu vai tiek dzēst no Portāla pēc Portāla
administrācijas lēmuma, pārkāpjot Noteikumus;
b) Publiskā informācija par Portāla lietotājiem ir pieejama citiem Portāla lietotājiem,
kamēr Portāla lietotājs ir reģistrēts un tā profila uzstādījumos ir izvēlēta profila
informācijas publiskā attēlošana.
Ikvienam reģistrētajam lietotājam ir tiesības pieprasīt savu datu apstrādes pārtraukšanu
un dzēšanu, veicot attiecīgus soļus sava profila uzstādījumos. Šādā gadījumā no Portāla
datubāzes nekavējoties tiks automātiski izņemti visi ar Portāla lietotāju saistīti dati bez
iespējas tos atjaunot. Portāla lietotājam tiks pārtraukta iespēja izmantot Portālā tehniskos
risinājumus.
Ar jebkādiem jautājumiem par personas datu apstrādi Portāla lietotājs, kura dati tiek
apstrādāti, var vērsties pie Portāla administrācijas, sazinoties pa e-pastu.

9. Portāla citi noteikumi
9.1. Portāla administrācija pieņem sūdzības, atsauksmes un ierosinājumus Portāla darbības
uzlabošanai, attīstībai un iespēju paplašināšanai.
9.2. Pārpublicējot informāciju, kas ir iekļauta Portālā un nav ievietota bloga (jaunumu) sadaļā,
obligāti pārskatāmi jānorāda Portāla logotips un jāievieto aktuālā hipersaite uz Portālu.
9.3. Portāla lietotājs piekrīt sīkdatņu (cookies) saglabāšanai Portāla lietotāja datorā un to
turpmākai izmantošanai ar nolūku nodrošināt informācijas apriti interneta vietņu
apmeklējuma laikā un sniegt Portāla lietotājam piemērotu saturu.
9.4. Portāla lietotājs apņemas izmantot Portālā sniegtos pakalpojumus un strādāt ar portāla
sistēmu atbilstoši tās vispārējai izmantošanas praksei un neizdarīt darbības, kas būtu
vērstas uz Portāla sistēmu bojāšanu un nesankcionēto piekļuvi Portāla sistēmai.
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9.5. Portāla lietotājs nedrīkst veikt Portāla sistēmas vai tās daļu kopēšanu, pārveidošanu,
mainīšanu, izplatīšanu, dzēšanu.
9.6. Biedrība ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos Noteikumus un izmaiņas
stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publiskotas Portālā.

2018. gada 17. maijā
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