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E-KLASES ( elektroniskā žurnāla ) lietošanas kārtība 
 

Iekšējais normatīvais dokuments Nr.______ 

 
Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

1. E-klases pakalpojumu pieslēgšana izglītojamiem un viņu vecākiem. 

1.1. Klašu audzinātāji katra mācību gada sākumā informē izglītojamo 

vecākus vai viņu likumiskos pārstāvjus ( turpmāk – Vecāki ) par 

elektroniskā žurnāla izmantošanas iespējām. 

1.2. Klašu audzinātāji pieņem iesniegumus no 1.-12.klašu izglītojamo 

vecākiem un nodod tos tālāk apstrādei E-klases virslietotājam. 

1.3. E-klase virslietotājs, pamatojoties uz iesniegumiem, pieslēdz E-klases 

pakalpojumu nedēļas laikā, nepieciešamo informāciju saņemot no 

lietvedes. 

 

2. Informācijas ievadīšana E-klasē. 

2.1. Izglītojamo un darbinieku personas informāciju E-klasē ievada 

virslietotājs, nepieciešamo informāciju saņemot no lietvedes. 

2.2. Katra semestra sākumā mācību stundu sarakstu E-klasē ievada klases 

audzinātājs, nepieciešamības gadījumā veicot korekcijas. 

2.3. Mācību priekšmetu pedagogi E-klase elektroniskajā žurnālā regulāri 

ievada notikušās mācību stundas, kavējumus un mājās uzdoto katram 

izglītojamajam, notikušās konsultācijas un individuālās nodarbības, 

aizvietotās stundas  ne vēlāk kā līdz katras darbadienas plkst. 16.00 

2.4. Vērtējumu skaitam un mājas darbu skaitam jābūt ievadītam atbilstoši 

mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai. 

 

3. Klases audzinātājs līdz katras piektdienas plkst. 16.00 pēc kavējumu zīmes vai 

par ārpusklases pasākumiem atbildīgo pedagogu informācijas saņemšanas, 

katram izglītojamajam atzīmē kavējumus, kuri ir attaisnoti. 



 

4. Mācību priekšmetu pedagogi pārbaudes darbu un citu darbu vērtējumus ievada 

elektroniskajā žurnālā atbilstoši mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai. 

 

5. Semestra starpvērtējumus, semestra un gada vērtējumus mācību priekšmetu 

skolotāji ievada direktores vietnieka izglītības jomā noteiktajos termiņos. 

 

6. Līdz katra mēneša 5.datumam klases audzinātājs no elektroniskā žurnāla 

izdrukā izglītojamo sekmju izrakstus par iepriekšējo mēnesi. 

 

7. Katra semestra beigās mācību priekšmetu pedagogi ievada semestra 

vērtējumus, bet gada beigās – gada, eksāmenu, pēcpārbaudījumu ( ja tādi 

nozīmēti ) vērtējumus. 

 

8. Ja izglītojamais ir atbrīvots kādā no mācību priekšmetiem, semestra un gada 

vērtējumā raksta „a”. 

 

9. Katra semestra beigās direktores vietnieki, metodisko jomu vadītāji, mācību 

priekšmetu pedagogi un klašu audzinātāji no elektroniskā žurnāla izdrukā 

nepieciešamās atskaites. 

 

10. Katra semestra beigās klases audzinātājs veic ierakstus mācību sasniegumu 

kopsavilkuma žurnālā par izglītojamā sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, 

par citiem sasniegumiem un apbalvojumiem un izdrukā izglītojamo liecības. 

 

11. Direktores vietnieks izglītības jomā katra mācību gada beigās pārbauda, 

izdrukā un sagatavo nodošanai arhīvā „Mācību sasniegumu kopsavilkuma 

žurnālus”. 

 

12. Visiem E-klases lietotājiem jāievēro personas datu aizsardzības noteikumi, 

atbilstoši normatīvajiem dokumentiem. 
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