
 

 

 
 
 

TIEŠSAISTES NORIŠU NOTEIKUMI 
 

Saņemot un izlasot šos noteikumus tiešsaistes grupas vadītājs un/vai pedagogs 
apliecina, ka ir iepazinies un apņemas ievērot sekojošos Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja (turpmāk – muzejs) tiešsaistes norišu noteikumus (turpmāk – 
tiešsaistes apmeklējums): 

1. Pirms muzeja tiešsaistes apmeklējuma sagatavo skolēnus un iepazīstina ar 
šiem noteikumiem, uzvedības etiķeti un tehniskajām prasībām. 

2. Pirms tiešsaistes apmeklējuma informē muzeju par skolēnu veselības 
traucējumiem vai citām specifiskām prasībām, ja tām tiešsaistes 
apmeklējuma laikā nepieciešama īpaša uzmanība. 

3. Ir pienākums visu tiešsaistes apmeklējuma laiku būt klātesošam (būt 
tiešsaistē) un piedalīties aktivitātēs atbilstoši norises prasībām.  

4. Ir atbildīgi par skolēnu uzraudzību, uzvedības normu ievērošanu visu norises 
laiku. 

5. Tiešsaistes apmeklējuma laikā muzeja darbiniekiem ir tiesības aizrādīt, ja 
skolēna vai skolēnu uzvedība traucē tiešsaistes apmeklējuma norisei, netiek 
ievēroti tiešsaistes apmeklējuma noteikumi, kā arī fiksēt pārkāpumu 
situācijas (tai skaitā fotografēšana, ekrānšāviņu un/vai videoierakstu 
veikšana). 

6. Tiešsaistes apmeklējumam vēlams pieslēgties vismaz 5 minūtes pirms 
norises sākuma. Nodarbībā piedalās tikai pieteiktais klases un/vai grupas 
sastāvs. Ārējo saiti (pieslēgšanās saiti) aizliegts nodot citām personām.  

7. Nodarbību saturs ir muzeja īpašums, kas tiek aizsargāts ar autortiesībām un 
nav ierakstāms, reproducējams vai pavairojums. Muzejam ir tiesības informēt 
tiesībsargājošās iestādes, ja tiek konstatēta šī punktā minētā pārkāpšana. 
Gadījumā, ja pedagogam un/vai pavadošajai personai ir nepieciešams 
ekrānšāviņš par nodarbību, tad šī persona pirms tiešsaistes norises informē 
muzeja darbinieku. 

8. Tiešsaistes apmeklējuma laikā nedrīkst: 

8.1. ēst un dzert, gulēt, trokšņot vai veikt citas darbības, kas traucē 
tiešsaistes norisi; 
8.2. vārdiski un emociāli aizskart citus norises dalībniekus, tai skaitā muzeja 
darbiniekus; 
8.3. rakstiski vai grafiski lietot necenzētus vārdus un simbolus; 
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8.4. veikt video ierakstu nodarbības saturam; 
8.5. saites un citus saņemtos materiālus materiālus nodot trešajām 
personām. 
 

9. Muzeja darbinieks ir tiesīgs pārtraukt norisi, ja:  

9.1.  tiek konstatēta nodarbības satura ierakstīšana; 
9.2. skolēni izrāda necieņu pret nodarbības vadītāju vai citiem dalībniekiem 
(piemēram, ar vārdiem, tai skaitā necenzētiem, vai lietojot necenzētus 
simbolus vai grafiskas zīmes); 
9.3. tiek novērota situācija, ka tiešsaistes apmeklējuma saite nodota trešajām 
personām;  
9.4. jebkādā veidā tiek traucēta tiešsaistes apmeklējuma norise; 
9.5. skolēns vai skolēni nereaģē uz muzeja darbinieka aizrādījumu. 

10. Gadījumā, ja noteikumos minēto iemeslu dēļ tiešsaistes apmeklējums tiek 
pārtraukts vai izbeigts, muzejam ir tiesības pieprasīt apmaksu par sagatavoto 
pakalpojumu pilnā apjomā. 

 


