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TIEŠSAISTES KOMUNIKĀCIJU RĪKU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI  

STUDIJU PROCESA NODROŠINĀŠANAI  
 

Tiešsaistes komunikāciju rīku izmantošanas noteikumu studiju procesa nodrošināšanai 
(turpmāk – Noteikumi) mērķis ir nodrošināt vienotu kārtību Tiešsaistes rīku izmantošanā, kā arī 
studējošo informēšanu atbilstoši Eiropas Parlamenta un padomes Regulu 2016/679 par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – 
Regula). 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Šie Noteikumi attiecas uz Liepājas Universitātē (turpmāk – Pārzinis) studējošajiem, 
docētājiem un citu personālu, kas ir iesaistīts studiju procesa realizēšanā.  

1.2. Noteikumi paredz kārtību, kā iegūt informāciju par Pārziņa izmantotajiem Tiešsaistes 
komunikāciju rīkiem, prasības šādu rīku izmantošanai, kā arī sniegta informācija par 
personas datu apstrādi, izmantojot Tiešsaistes komunikāciju  rīkus. 

1.3. Pārzinis rūpējas par studējošo privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro tiesības uz 
personas datu apstrādes likumību saskaņā ar Regulu, Pārziņa Privātuma politiku un citiem 
normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. 
 

2. Tiešsaistes komunikāciju rīku izmantošana studiju procesa nodrošināšanai 

2.1. Studiju procesa īstenošanas ietvaros var tikt izmantoti Tiešsaistes komunikāciju rīki, tajā 
skaitā, lai nodrošinātu studiju procesa nepārtrauktību attālinātā vai daļēji attālinātā studiju 
procesā. 

2.2. Ņemot vērā, ka Liepājas Universitātei ir noslēgts lielapjoma licencēšanas līgums ar 
uzņēmumu Microsoft (kas nodrošina platformas Teams lietošanu), tiešsaistes komunikācijas 
nodrošināšanai studiju procesā ir izmantojama platforma Microsoft Teams. Lietojot 
Microsoft Teams platformu studiju procesā, veidojot tiešsaistes nodarbības, tiek nodrošināta 
studentu un docētāju autentifikācija, nodarbību ieraksts un ierakstu glabāšana, dalībnieku 
atskaites un personas datu apstrāde atbilstoši likumu normu prasībām.  

2.3. Studējošais pastāvīgi seko līdzi informācijai un aktuālajām izmaiņām par izmantotajiem 
Tiešsaistes komunikāciju rīkiem un jautājumu vai neskaidrību gadījumā sazinās ar Pārziņa 
personālu atbilstoši to kompetencei. 

2.4. Docētājs pirms Tiešsaistes komunikāciju rīku izmantošanas studiju procesā informē 
studējošos par šādu rīku izmantošanas kārtību, prasībām un iespēju atteikties no to 
izmantošanas. 



2 
 

2.5. Docētājiem un studentiem bez rakstveida saskaņošanas ar Pārziņa IT centra vadītāju un datu 
aizsardzības speciālistu ir aizliegts studiju procesa nodrošināšanā izmantot citus Tiešsaistes 
komunikāciju rīkus papildus 2.2. punktā minētai Microsoft Teams platformai. Ja studiju 
procesa nodrošināšanā ir nepieciešamība izmantot privāti iegādātus vai citu organizāciju 
īpašumā esošos tiešsaistes rīkus, jāveic saskaņošana ar IT centra vadītāju un datu 
aizsardzības speciālistu. 

2.6. Ja studējošais nevar vai atsakās izmantot studiju procesa realizēšanai paredzēto Tiešsaistes 
komunikāciju rīku, studējošais par to nekavējoties informē docētāju, un docētājs nosaka citus 
studiju kursa izpildes veidus, metodes vai pārbaudījumus. Citu risinājumu objektīva 
neiespējamība attiecībā uz 2.2. punktā minēto Tiešsaiste komunikāciju rīku Microsoft Teams 
var būt par pamatu studiju līguma izbeigšanai, ievērojot, ka studējošā personas datu apstrāde 
studiju procesa realizēšanai ir noteikta saskaņā ar noslēgto studiju līgumu. 

2.7. Studiju procesa nodrošināšanā var tikt izmantoti Tiešsaistes komunikāciju rīki, kas paredz 
video kameras un mikrofona lietošanu, kas nodrošina kvalitatīvu studiju procesu, kā arī 
docētāja un studējošo komunikāciju. Studiju procesā video kameras un mikrofona lietošana 
ir obligāta savstarpējās komunikācijas nodrošināšanai. Pārbaudījumu (starppārbaudījumu un 
Valsts un gala pārbaudījumu) kārtošanā, prezentācijās un līdzīgu uzdevumu veikšanai, video 
kameras un mikrofona ieslēgšana ir obligāta.   

2.8. Tiešsaistes komunikāciju rīku izmantošanas laikā var tikt veikts ieraksts. Par ieraksta 
veikšanu docētājs informē studējošos pirms ieraksta sākšanas. 

2.9. Studējošais pirms video kameras un mikrofona lietošanas uzsākšanas savu iespēju robežās 
nodrošina atbilstošu privātumu – telpās neatrodas citas personas (bērni, vecāki u.c.), 
studējošais nepārvietojas pa telpām, novieto kameru tā, lai nebūtu redzama privātā telpa u.c. 

3. Personas datu apstrāde 

3.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Liepājas Universitāte, vienotais reģistrācijas 
Nr. 90000036859, juridiskā adrese Lielā 14, Liepāja, LV-3401. 
3.1.1. Pārziņa kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir Datu 

aizsardzības speciālists Lauris Klagišs, e-pasts info@datuspecialists.lv 
3.1.2. Pārziņa kontaktinformācija ar studiju procesu saistītajos jautājumos ir Studiju daļas 

vadītāja Ilze Magazeina, e-pasts ilze.magazeina@liepu.lv tel. 63426249. 
3.1.3. Pārziņa kontaktinformācija ar Tiešsaistes komunikāciju rīku tehnisko nodrošinājumu 

un lietošanas apmācību saistītajos jautājumos ir IT centra vadītājs Kaspars Lauris, e-
pasts kaspars.lauris@liepu.lv, tel. 26401714. 

3.2. Vispārīga informācija par personas datu apstrādi, izmantojot Tiešsaistes komunikāciju rīkus: 
3.2.1. Personas datu apstrādes mērķis ir moderna, kvalitatīva un mūsdienu prasībām 

atbilstoša studiju procesa nodrošināšana, attālināta vai daļēji attālināta studiju 
procesa nepārtrauktības nodrošināšana, kā arī zināšanu objektīva novērtēšana;  

3.2.2. Apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6.panta 1.punkta b), c) un f) apakšpunkts, 
49.panta 1.punkta b) apakšpunkts – pušu savstarpēji noslēgtā studiju līguma izpilde, 
normatīvo aktu prasības par attālināta vai daļēji attālināta studiju procesa ieviešanu, 
un Pārziņa leģitīma interese par studiju procesa modernizēšanu un kvalitātes celšanu;  

3.2.3. Studējošajiem ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, to labošanu vai 
dzēšanu, apstrādes ierobežošanu un tiesības iebilst pret šādu datu apstrādi, kā arī 
tiesības uz datu pārnesamību un tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. 
Plašāku informāciju par Pārziņa veikto personas datu apstrādi un savām, kā datu 
subjekta tiesībām, var uzzināt Pārziņa mājaslapā publicētajā Privātuma politikā. Šajā 
punktā minētās tiesības attiecināmas uz Noteikumu 2.2.punktā minēto Tiešsaistes 
komunikāciju rīku Microsoft Teams.  

 
 

Rektore     (paraksts)     Dace Markus 


