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1 Ievads 

1.1 Auditorijas raksturojums 
Lietotāja rokasgrāmata paredzēta skolu darbiniekiem, kas veido mācību procesu dokumentāciju izmantojot skolvadības sis-
tēmu e-klase. 

1.2 Lietojamība 

1.2.1 Minimālās prasības 
Lai varētu strādāt ar skolvadības sistēmu e-klase, minimālās lietotāja darba stacijas uzstādījumi ir šādi 

• Operētājsistēma Microsoft Windows 2000 service pack 4 + Microsoft Internet Explorer 6.0 (vai jaunāks)+ Adobe 6 
(vai jaunāks); vai 

• Operētājsistēma Microsoft Windows 98 + visi jauninājumi + Microsoft Internet MS Explorer 6.0 (vai jaunāks)+ Ado-
be 6 (vai jaunāks);. 

1.2.2 Vēlamās prasības 
Vēlamās prasības darba stacijai: 

• Operētājsistēma Microsoft Windows XP + Microsoft Internet Explorer 7.0 (vai jaunāks)+ Adobe 6 (vai jaunāks);. 

1.2.3 Nepieciešamās pieejas tiesība- paroles 
Piekļuves paroles virslietotājiem izsniedz SIA DEAC pārstāvis. Piekļuves paroles skolotājiem izsniedz skolas e-klase virslie-
totājs. Paroles iegūšanas process aprakstīts 3.10.3. punktā.  

1.3 Dokumenta nolūks un lietošana 
Dokumenta nolūks ir sniegt skolu darbiniekiem (skolvadības sistēmas e-klase lietotājiem) informāciju, kā, izmantojot skolva-
dības sistēmu e-klase, veikt viņu kompetencē esošās funkcijas. 

Skolvadības sistēmas e-klase pamatfunkcijas ir : 

Apskatīt: 

• Skolēnu vērtējumus, kavējumus un piezīmes. 
Aktualizēt 

• Skolēnu vērtējumus, kavējumus un piezīmes; 

• Informāciju par skolēniem un skolotājiem(personas kods, tālruņa numurs, e-pasts); 

• Informāciju par skolēna vecākiem(dzīves vieta, tālruņa numuri); 
Sagatavot un izdrukāt 

• atskaites par skolēna sasniegumiem mācībās; 
• atskaites par skolēna kavētajām stundām; 

• liecības; 

• mācību sasnieguma kopsavilkuma žurnālu; 

• klases žurnālus. 
Virslietotājam, sākot strādāt e-klasi pirmo reizi, ieteicams sākt lasīt dokumentu no paša sākuma.  Skolotājam ieteicams sākt 
lasīt dokumentu no 4. nodaļas „Mācību procesa dokumentēšana”. 

 

1.4 Definīcijas, vienošanās un saīsinājumi. 
Dokumentā tiek pieņemts, ka e-klases formu nosaukumi tiek rakstīti ar lielo sākuma burtu, treknrakstā un slīprakstā izmanto-
jot krāsu toni Cayn, piemēram, forma Žurnāls. 

Ikonu nosaukumi tiek rakstīti ar lielo sākuma burtu, treknrakstā, piemēram, ikona Saglabāt. 

Hipersaites tiek rakstītas  zilā krāsā ar lielo sākumburtu, izmantojot pasvītrojumu, piemēram, Algebra. 

Tabula 1 Terminu skaidrojums 

Termins Paraugs skaidrojums 
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Izvēles rūtiņa 

 

Izvēles rūtiņa parasti ir kvadrātveida laukums, 
kam pierakstīts teksts, kas norāda iespējamo 
izvēli. Kad lietotājs izdarījis šo izvēli, tad izvē-
les rūtiņā parādās rakstzīme '����'. Var būt viena 
vai vairākas šādas izvēles rūtiņas. Pēdējā ga-
dījumā lietotājam ir iespējas vienlaicīgi izdarīt 
vairākas izvēles, piem., izvēlēties atskaiti par 
vairākām klasēm uzreiz. 

Nolaižamā izvēlne 

 

Atlases lauks, kurā ir redzama tikai kārtējā iz-
vēle. Iespēja izvēlēties no vairākiem objektiem 
tikai vienu. Piemēram no priekšmeta saraksta 
var izvēlēties tikai vienu. 

Radio poga 

 

Pogu virkne ekrānā. Tā pieļauj tikai vienas 
pogas izvēli. Ja kāda poga tiek izvēlēta, citas 
pogas izvēles iespēja automātiski tiek likvidē-
ta.  
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2 Darba uzsākšana 
Lai uzsāktu darbu ar skolvadības sistēmu e-klase ir jāatver mājas lapa https://login.e-klase.lv. Mājas lapā jāaktivizē ikona 
https://login.e-klase.lv. Pēc ikona aktivizācijas tiek atvērts autorizācijas logs. Autorizācijas logs sastāv no diviem laukiem: 
lietotājs un parole. Lietotājs ir personas kods formātā: xxxxxx-xxxxx. Parole lietotājam tiek atsūtīta ar īsziņu, vai arī skolotājs 
paroli var saņemt pie skolas sistēmas e-klase virslietotāja. Pēc informācijas ievadīšanas lietotājam vienu reizi jānoklikšķina 
ar peles kursoru uz ikonas Pieslēgties vai jānospiež uz tastatūras taustiņš „Enter”. 

2.1 Sistēmas galvenā forma 
Atveros skolvadības sistēmu e-klase, tiek rādīts sistēmas galvenais logs. Sistēmas galvenais logs paredzēts, lai varētu veikt 
secīgu pāreju no vienas darba formas uz citu darba formu. Sistēmas galvenā loga kreisajā pusē ir izvēlnes rīks. Izvēlnes rīks 
sakārtots pa formu grupām. Katra formu grupa ietver vairāku formu nosaukumus. Formu iespējams atvērt vienu reizi uzklik-
šķinot uz tās nosaukuma. 

Sistēmas galvenā loga labā puse ir sadalīta trīs grupās: metodiskie materiāli, jaunumi un saskaņojumi. Skatīt attēlu 1 „Sis-
tēmas galvenais logs” 

Attēls 1 „Sistēma galvenā lapa” 

 

Sistēmas galvenajā lapā nodrošina formu izvēlni. Galvenajā lapā ir divas izvēlnes: horizontālā un vertikālā. Horizontālajā iz-
vēlnē ir izceltas visbiežāk izmantotās formas: Žurnāls, Kavējumi, Zīmju reģistrs, Sekmju izrakstim, Dienasgrāmata, E-
klases pasts. 

Vertikālā izvēlne ir sadalītas pa formu grupām: Ikdienas darbam, Skolēns, Pārskati, Uzstādījumi, Administratīvie rīki, Lieto-
tājs, Satura redaktors. 
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3 Skolas konta papildināšana  
Ar skolas konta papildināšanu saprot visas tās darbības, kuras veic virslietotājs, lai skolotājs atverot skolvadības sistēmu e-
klase varētu ievadīts stundas, vērtējumus, kavējumus un piezīmes. Skolas konta papildināšana sastāv no vairākiem secī-
giem etapiem. Vislabāk skolas konta papildināšu sākt, izmantojot formu grupu Uzstādījumi. Vienu reizi uzklikšķinot uz formu 
grupas nosaukuma, tiek atvērtas formu saraksts. Skolas konta konfigurēšanai jāveic skolēnu, skolotāju, klašu un mācību 
priekšmetu piesaiste. Šo darbu veic formās: 

• Priekšmeti; 
• Skolēnu imports; 
• Klašu piepildījums; 
• Darbinieki. 

Vēlamā secība skolas elektroniskā žurnāla konfigurēšanai: 

1. nodefinē klases (formā Priekšmeti),  
2. pievieno skolēnus (formā Skolēnu imports), 
3. pievieno un sakārto priekšmetus (formā Priekšmets un Klašu piepildījums),  
4. pievieno skolas darbiniekus (formā Darbinieki). 

Šāds algoritms skolas virslietotājam dos iespēju mierīgi nokonfigurēt elektronisko žurnālu, jo līdz ko skolas darbinieks (sko-
lotājs) saņems paroli, viņš varēs sākt stundu vadīšanu. 

3.1 Klašu nodefinēšana 
Klašu nodefinēšana notiek forma Priekšmeti. Iespējami divi varianti, kad virslietotājs definē klases: 

• Pirmajā mācību gadā- manuāli nodefinē klases;  

• Nākamajā mācību gadā iespējams paņemt uzstatījumus no iepriekšējā mācību gada. 

3.1.1 Manuālā klašu nodefinēšana 

3.1.1.1 Klases nosaukums sakrīt ar sistēmas e-klase piedāvāto klases nosaukumu 
Lai piepildītu skolas kontu ar skolēniem, vispirms formā Priekšmeti atzīmē klases. Klašu atzīmēšanai tiek izmantota izvēles 
rūtiņa. Izvēles rūtiņā ar peles klikšķi ieliek ķeksīti. Pēc ķeksīša ielikšanas vienu reizi noklikšķina uz ikonas Izveidot atzīmē-
tās klases. Atzīmēt klases var visas uzreiz, vai pakāpeniski pa vienai. Tiklīdz ir izveidota klase, tā tai tiek automātiski izvei-
dota Klases stunda. Pēc augstāk minēto darbību veikšanas tiek izveidotas klases ar nosaukumiem, piemēram, 1a, 2b, 12f. 

Attēls 2 Klašu nodefinēšana 

 

3.1.1.2 Klases nosaukums nesakrīt ar sistēmā e-klase piedāvāto nosaukumu 
Situācijā, ja skolā ir nav tādu klašu, kā, piemēram, 4a, bet ir 4. klase, vai MW-8, tad virslietotājam jārīkojas sekojoši: 

• Izveido klasi 4a; 

• Uzklikšķina uz hipersaites 4 a (jānoklikšķina uz burta „a”); 

Nākošajā lapā laukā klases nosaukums, ieraksta vajadzīgo klases nosaukumu, piemēram, 4., vai MW-1. 

3.1.2 Priekšmetu pievienošana 
Priekšmetu saraksts tiek veidots uzreiz visām paralēlklasēm vienāds. Precīzu izvēles priekšmetu piesaisti katrai klasei un 
skolēnam veic formā Klašu piepildījums (Sīkāk rakstīts 3.3. punktā). Precīzu izvēles priekšmetu piesaisti katrai klasei var 
veikt tikai pēc tam, kad sistēmā ir pievienoti skolēni. Piemēram, 7a. Klase mācās vācu valodu, bet 7b. Klase mācās franču 
valodu. Šajā situācijā 7. Klasei jāpievieno abi priekšmeti, bet priekšmeta piesaisti klasei veic formā Klašu piepildījums. 

3.1.2.1 Priekšmetu saraksts 
Lai pievienotu klašu grupai priekšmetu, jāklikšķina uz hipersaites Jauns. Pēc hipersaites aktivizācijas atveras Priekšmetu sa-
raksts. No esošā saraksta virslietotājam jāizvēlas vajadzīgie mācību priekšmeti. Izvēlnes rūtiņā pretī priekšmetam ar peles 
kursoru jāieliek ķeksītis un jānoklikšķina uz ikonas Pievienot izvēlētos priekšmetus. Priekšmetus var pievienot tikai tad, 
kad ir atzīmētas klases. Ja klases nav atzīmētas un izveidotas, tad hipersaite Jauns netiek rādīta. 
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3.1.2.2 Priekšmetu sarakstā neesošu priekšmetu pievienošana 
Ja priekšmetu sarakstā nav vajadzīgā priekšmeta, tad jānoklikšķina uz ikonas Jauns priekšmets, jāievada tā nosaukums, 
kods (var būt jebkuru ciparu un burtu kombinācija), priekšmeta saīsinātais nosaukums SMS sūtīšanai. Izvēlētais priekšmets 
jāpievieno klasei. 

3.1.3 Kopēt uzstādījumus par klasēm no iepriekšējā gada 
Šo iespēju var izmantot, ja skola strādā vismaz otro gadu ar sistēmu e-klase. Formā Priekšmeti vienu reizi noklikšķina uz 
ikonas Atzīmēt iepriekšējā gada klases. Pēc ikonas aktivizēšanas tiek iekopēti iepriekšējā mācību gada priekšmeti un kla-
ses. 

3.2 Skolēnu pievienošana 
Tikai tad, kad ir nodefinētas klases, ir iespējams pievienot skolēnus. 

Skolēnus iespējams pievienot trīs veidos: 

• Importēt no Excel faila; 
• Pārcelt no iepriekšējā gada; 

• Manuālā skolēnu pievienošana. 

3.2.1 Skolēnu importēšana no Excel faila 
Skolēnu importu veic formā Priekšmeti, vienu reizi noklikšķinot uz ikonas Skolēnu imports. 

Lai skolēnu imports būtu veiksmīgs, ir jāizveido sekojoša Excel faila struktūra, skatīt 1.tabulu „Excel faila struktūra. 

Tabula 2 „Excel faila struktūra 

 A B C D 
1 Uzvārds Vārds Personas kods Grupa 
2 Timotiņš Jānis 121212-00110 1a 
3 Viszinis Lauris 010121-00110 2b 
4 Ziemele Ilma 232125-21122 12a 
Veicot skolēna importa procedūru sākotnēji jānorāda faila atrašanās vieta un jāturpina skolēna importa procedūra.  Importa 
procedūras noslēgumā sistēma paziņos, cik skolēnu ir importēti sistēmā un kādas kļūdas ir bijušas importa procedūras laikā. 

Ievērojiet, ka Excel tabulā 1.klase ir jāpārdēvē par 1a. Grupu. Savādāk skolēni netiks importēti sistēmā. 

Sistēmā nav iespējams importēt  vai pievienot skolēnus ar vienādiem personas kodiem. 

3.2.2 Skolēnu pārcelšana no iepriekšējā gada 
 Skolēnu pārcelšanu no iepriekšējā gada veic formā Priekšmeti, izvēloties ikonu Skolēnu imports. Šajā formā izvēlas ikonu 
Pārcelt skolēnus no iepriekšējā gada. Skolēna pārcelšanas procedūra ir lineāra, ilustrācijā „Skolēnu pārcelšana no ie-
priekšējā gada” ir secīgi aprakstīti pārcelšanas soļi. 

Attēls 3 „Skolēnu pārcelšana no iepriekšējā gada” 

Atver formu 
Priekšmeti

Noklikšķina uz 
Skolēna imports

Noklikšķina uz 
ikonas Pārcelt 
skolēnus no 

iepriekšējā gada

Izvēlas klasi, kurā 
vēlas iecelt 
skolēnus

Noklikšķina uz 
ikonas Pārcelt 
skolēnus no 

iepriekšējā gada

Izvēlēties klasi no 
kuras pārcelsiet

Sarakstā 
atzīmējiet 

skolēnus, kurus 
vēlaties pārcelt

Noklikšķina uz 
ikonas Turpināt

Noklikšķina uz 
ikonas Apstiprināt

Skolēni ir pārcelti 
uz vajadzīgo klasi.

 

Skolēnu pārcelšanas procedūru var atkārtot, līdz kamēr visi skolēni iecelti pareizajās klasēs. 

3.3 Klasei apgūstamo priekšmetu nodefinēšana 
Pievienojot klasei priekšmetus, jāņem vērā, ka priekšmeti tiek pievienoti automātiski visām paralēklasēm vienādi. Tāpēc at-
sevišķu priekšmetu noņemšanu vai pielikšanu veic formā Klašu piepildījums. 
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3.3.1 Klase neapgūst priekšmetu, kurš norādīts priekšmetu sarakstā 
Ja klase neapgūst kādu no mācību priekšmetiem, kurš ir pievienots priekšmetu sarakstā, tad atver formu Klašu piepildī-
jums, izvēlas klasi maina visiem grupu no „1” uz „0”. Izdevīgi šajā gadījuma izmantot reversa ikonu, kura atrodas tabulas 
apakšā zem katra priekšmeta. 

Mainot grupu no „1” uz „0”, ir jānorāda ieskaitīšanas datums. Parasti tas būs 1.septembris. Ja tiks norādīts cits datums pēc 
pirmā septembra, tas nozīmēs, ka skolēni nav apguvuši priekšmetu līdz norādītajam datumam. 

3.4 Klases izglītības programmas kods 
Lai pievienotu visai klasei izglītības programmas kodu, formā klašu piepildījums virs skolēnu tabulas vienu reizi jānoklikšķina 
uz saites labot (tiek atvērts iespējamo izglītības programmas kodu saraksts). No saraksta izvēlieties vajadzīgo izglītības 
programmas kodu. 

3.4.1 Vienā klasē skolēni ar dažādiem izglītības programmas kodiem 
Lai skolēnam norādītu no visas klases atšķirīgu programmas kodu, vispirms ir jāuzstāda visai klasei vienāds izglītības kods. 
Pēc kopējā izglītības programmas koda uzstādīšanu, atver konkrētās klases Mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālu 
un konkrētam bērnam labo izglītības programmas kodu vienu reizi klikšķinot uz saites labot. 

3.5 Klases sadalīšana grupās 
Ja vienas klases skolēni kādu priekšmetu apgūts pie dažādiem skolotājiem, tādā veidā veidojot grupas, skolvadības sistēmā 
e-klase sadalījumu veic formā Klašu piepildījums. 

Grupu sadalījumu norāda tabulā: grupu „1” konkrētam skolēnam mainīt uz „2” vai kādu citu grupu. Nomainīt var vienu reizi 
uzklikšķinot uz grupas numura un izvēloties no saraksta grupas numuru. 

Mainot skolēniem grupu ir jānorāda datums, no kura skolēni ir ieskaitīti grupā. Parasti tas ir 1. septembris. Būtiski, ka stun-
das varēs pievienot sākot ar ieskaitīšanas datumu. Vecākas stundas nebūs iespējams pievienot. 

Žurnālā skolotāji redzēs, ka priekšmets tiek apgūts 2 grupās, piemēram Informātika-1 un Informātika-2. 

Attēls 4 „Klašu piepildījums” 

 

3.6 Skolēna pārcelšana uz citu klasi. 
Lai pārceltu skolēnu uz citu klasi vispirms skolēnu ieceļ  Brīvo sarakstā, un pēc tam skolēnu ieceļ vajadzīgā klasē, datus 
meklējot Brīvo sarakstā. 

Paskaidrojums: Brīvo sarakts un Izslēgto saraksts ir sistēma izveidota tabula, kurā tiek uzglabāts skolēnu saraksts, kuri kaut 
kādu iemeslu dēļ skolā vairāk nemācās. 
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3.6.1 Skolēna iecelšana Brīvo sarakstā 
Pārcelšanas procedūru veic formā Klašu piepildījums. Atver formu Klašu piepildījums, izvēlas skolēnu no saraksta (tiek 
atvērta skolēna kartiņa). Skolēna kartiņā vienu reizi noklikšķina uz ikonas Uz brīvo sarakstu. Tiek atvērta forma, kurā jāno-
rāda pārcelšanas datums, pārcelšanas rīkojuma numurs un iemesls. Pēc informācijas ievadīšanas vienu reizi jānoklikšķina 
uz ikonas Apstiprināt jaunos datus. Skolēns tiek iecelts brīvo sarakstā. 

3.6.1.1 Sistēma neļauj iecelt Brīvo sarakstā 
Skolēnu nav iespējams iecelt brīvo sarakstā, ja tam ir ievadīti vērtējumi vai kavējumi pēc pārcelšanas datuma. Piemēram, ja 
skolēns jāieceļ brīvo sarakstā ar 19.oktobri, bet žurnālā ir ievadīti vērtējumu 20.oktobrī, sistēma e-klase neļaus veikt skolēna 
pārcelšanu. Šajā situācijā jāizdzēš visi vērtējumi pēc pārcelšanas datuma, vai arī skolēns jāieceļ brīvo sarakstā ar citu da-
tumu. 

Pievienotos vērtējumus var redzēt Sekmju izrakstā.  

3.6.2 Skolēna iecelšana klasē 
Atver formu Klašu piepildījums, vienu reizi noklikšķina uz ikonas Jauns skolēns (tiek atvērta tukša skolēna kartiņa). Sko-
lēna kartiņā noklikšķina uz ikonas Meklēt brīvo sarakstā (tiek atvērts saraksts ar skolēniem). Sarakstā atrod vajadzīgo sko-
lēnu un vienu reizi noklikšķina uz skolēna vārda (automātiski aizpildās skolēna kartiņa). Skolēna kartiņā ir jānorāda ieskaitī-
šanas datums. To veic vienu reizi noklikšķinot uz kalendāra ikonas un kalendārā izvēloties datumu, no kura skolēns sāks 
mācīties jaunajā klasē. 

3.7 Skolēna izslēgšana no klases 
Skolēnu izslēgšanu veic formā Klašu piepildījums. Izvēlas skolēnu (tiek atvērta skolēna kartiņa), vienu reizi uzklikšķina uz 
ikonas Izslēgt. Tiek atvērta forma, kurā jāievada izslēgšanas datums, izslēgšanas rīkojuma numurs un izslēgšanas iemesls. 

3.7.1.1 Sistēma neļauj izslēgt skolēnu no klases 
Ja skolēnam ir ievadīti vērtējumi un kavējumi pēc ieslēgšanas datuma, tad sistēma e-klase neļaus skolēnu izslēgt no klases. 
Piemēram, ja skolēns jāizslēdz no skolas ar 19.oktobri, bet žurnālā ievadīti vērtējumu 20.oktobrī, sistēma e-klase neļaus 
veikt skolēna izslēgšanu. Šajā situācijā ir jāizdzēš visi vērtējumi pēc izslēgšanas datuma, vai arī skolēns jāizslēdz no skolas 
ar citu datumu. 

Pievienotos vērtējumus var redzēt Sekmju izrakstā. 

3.8 Dienasgrāmatas sagataves aizpildīšana 
Stundu sarakstu elektroniskajai dienasgrāmatai iespējams izvedot, ja formā Priekšmeti ir pievienoti priekšmeti un formā 
klašu piepildījums skolēni ir sadalīti grupās un nodefinēta priekšmetu apguve. 

Atver formu Dienasgrāmata un vienu reizi noklikšķina uz ikonas Izveidot stundu sarakstu (tiek atvērta elektroniskās die-
nasgrāmatas sagatave). Elektroniskajai dienasgrāmatai pēc noklusējuma sagatave ir nodefinēta 8 dienām, katrā pa 8 stun-
dām. Lai izveidotu stundu sarkstu no nolaižamās izvēlnes jāizvēlas priekšmets. 

Katrai dienai stundu iespējams izvēlēties no nolaižamās izvēlnes. Papildus iespējams norādīt: 

• Telpu 

• Pievienot nullto stundu 

• Pievienot devīto, desmito utt. stundu. 

3.8.1 Pievienot paralēlo grupu 
Lai būtu iespējams norādīt, katrai grupai stundu, tad elektroniskās dienasgrāmatas sagatavē vienu reizi jāuzklikšķina uz „+” 
zīmes (tiek atvērta paralēlā stunda)  

3.8.2 Stundu saraksta mainīšana 
Stundu saraksta maiņu var veikt vienu reizi uzklikšķinot uz ikonas Mainīt stundu sarakstu. Pēc ikonas aktivizēšanas, stun-
das maiņu veic no nolaižamās izvēlnes izvēloties aktuālo stundu. 

Stundu saraksta maiņu iespējams saglabāt: 

• Konkrētai dienai; 

• Ik pārnedēļu; 

• Līdz mācību gada beigām. 
 

3.9 Vispārējie skolas uzstādījumi 
Skolas vispārējie uzstādījumi nepieciešami lai atskaitēs un pārskatos būtu precīza informācija par skolu. Vispārējos uzstādī-
jumus norāda formā Organizācijas uzstādījumi. Vispārējos uzstādījumos ietilpst: 
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• Skolas uzstādījumi; 

• Skolotāju piekļuve skolēna personas lietām; 

• Stundu sākumu un beigu laiki; 

• Ieskaites darbu apguves procenti pēc noklusējuma; 

3.9.1 Skolas uzstādījumi 
Skolas uzstādījumi nepieciešami, lai: 

• sagatavojot un izdrukājot liecības, klases žurnālu, mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālu; 

• SMS apziņošanai; 
Skolas uzstādījumos nepieciešams pievienot šādu informāciju: 

• Nesūtīt SMS, ja atzīme (stunda) ir vecāka par :   mainot šo informāciju, tiek nodefinēts, cik vecas atzīmes vecāks 
saņems uz mobilo telefonu. 

• Skolas nosaukums lietošanai SMS:   Iespēja saīsināt skolas nosaukumu. 
• Skolas nosaukums ģenitīvā:  

• Skolas vadītāja amats:   

• Skolas vadītāja amats ģenitīvā:   

• Skolas vadītāja vārds, uzvārds:    
• Skolas vadītāja vārds, uzvārds ģenitīvā:   

3.9.2 Skolotāju piekļuve skolēnu personas lietām 
Lai skolotāji varētu veikt ierakstus par skolēna sasniegumiem vai uzvedības problēmām, un šie ieraksti hronoloģiski tiktu 
glabāti, skolotājiem ir jāpiešķir tiesības strādāt ar skolēna personas lietu. 

Formā Organizācijas uzstādījumi, tabulā Skolas darbinieki, nolaižamā izvēlnē iespējams izvēlēties tos darbinieku, kuram 
būs aktīva piekļuve skolēna personas lietām. 

3.9.3 Stundu sākumu un beigu laiku uzstādīšana 
Stundu sākumu un beigu laikus uzstāda, lai  būtu plašāka informācija par mācību darba organizāciju. 

Stundu sākumu un beigu laikus uzstāda formā Organizācijas uzstādījumi tabulā Stundu sākumu un beigu laiki. Stundu sā-
kumu un beigu laiki tiek attēloti elektroniskajā dienasgrāmatā. 

• Laiku var vadīt, izmantojot dažādu laika formas, piemēram, 8:30 vai 08:30; 
• Pieļaujamais simbols starp stundu un minūti ir „:” (kols). 

• Jānorāda no kura līdz kuram datumam stundu laiki ir aktuāli. 
Pievienotie stundu laiki tiek parādīti formā Dienasgrāmata. 

3.9.4 Ieskaites darbu apguves procenti pēc noklusējuma 
Formā Organizācijas uzstādījumi tabulā Ieskaites darbu procenti pēc noklusējuma, jāievada tāds procentuālais sadalījums 
atbilstoši ballēm, kādu izmanto konkrētā skola. Pēc noklusējuma piedāvātais procentuālais sadalījums redzams ir 3. tabulā 
„Ieskaites darbu procenti pēc noklusējuma”. 

Tabula 3 „Ieskaites darbu procenti pēc noklusējuma” 

Balles NV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
%  no 0 1 11 21 33 46 58 70 78 87 95 

3.10 Darbinieku pievienošana 
Ar darbinieku pievienošanu saprot datu ievadīšana par tiem skolotājiem, kuri strādās ar sistēmu e-klase. 

Darbinieku pievienošana notiek formā Darbinieki, aizpildot darbinieka kartiņu. Vienu reizi uzklikšķinot uz formas nosaukuma 
tiek atvērta nākamā forma. Lai pievienotu darbinieku, vienu reizi jānoklikšķina uz ikonas Jauns darbinieks. Tiek atvērta 
darbinieka kartiņa. Darbinieka kartiņā ir divas sadaļas: informācija par darbinieku un darbinieka tiesības. 

3.10.1 Darbinieks 
Darbinieka kartiņā obligāti aizpildāmā informācija par darbinieku: 

• Vārds; 

• Uzvārds; 

• Personas kods. 
Darbinieka kartiņā vēlami aizpildāmā informācija par darbinieku: 
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• Mobilā tālruņa numurs; 

• e-pasts. 

3.10.2 Tiesības 
Darbinieku tiesības paredz ierobežojumus skolotājiem darbībās ar skolvadības sistēmu e-klase. Darbinieka tiesības tiek no-
teiktas esoša vai jauna darbinieka kartiņā. 

Darbinieka tiesībām var būt sekojošas vērtības: "visas", "lasīt", "nav". 

Var izvēlēties sekojošas pieejas tiesības: 

• žurnāls - tiesības strādāt ar jebkuras klases un jebkura priekšmeta žurnālu un klases līmeņa atskaitēm; 

• klase - tiesības strādāt ar formu Klašu piepildījums, tiesības dalīt klasi grupās; 

• skolēns - tiesības izveidot, pārcelt, izslēgt skolēnus, tiesības mainīt informāciju par skolēnu; 
• administratīvie rīki - visu skolu aptveroši uzstādījumi un atskaites; 

• darbinieki - tiesības strādāt ar formu Darbinieki. 
Ieteicamās tiesību kombinācijas dažādām lietotāju grupām: 

• priekšmetu skolotāji: žurnāls - visas, pārējās tiesības - lasīt 

• klases audzinātāji: žurnāls - visas, klase - visas, skolēns - visas, pārējās tiesības - lasīt 
• mācību daļa: žurnāls - visas, klase - visas, skolēns - visas, administratīvie rīki - visas, darbinieki lasīt 

• skolas vadība: visas tiesības 

3.10.2.1 Žurnāla autortiesības 
Nav iespējams ierobežot konkrēta skolotāja tiesības uz kādu konkrētu klasi un konkrētu mācību priekšmetu! Tā vietā sistē-
mā ir skolotāju autortiesības: žurnālā ieliktos vērtējumus var izmainīt tikai pats autors (vai virslietotājs). Tā tiek nodrošināta 
pilnīga informācijas ticamība. Nevadīt vērtējumus svešos žurnālos ir administratīvs jautājums. 

3.10.3 Paroles izsniegšana vai maiņa 
Darbinieka parole tiek izsniegta darbinieka kartiņā. Iespējami divi paroles izsniegšanas veidi. 

3.10.3.1 Automātiska paroles piegāde 
Darbinieka kartiņās aizpilda laukus: Vārds, uzvārds, personas kods un tālruņa numurs. Vienu reizi noklikšķinot uz ikonas 
Saglabāt un palikt, automātiski tiek noģenerēta parole un nosūtīta skolotājam. Pirms īsziņas ar paroli, skolotājs saņems 
uzaicinājuma tekstu: „E-klase: lai saņemtu SMS no e-klases, nosūtiet burtus EK uz numuru 120. Pēc uzaicinājuma apstipri-
nāšanas, skolotājs saņems paroli. Cita informācija skolotājam netiks piegādāta. 

3.10.3.2 Virslietotājs izsniedz paroli skolotājam 
Darbinieka kartiņā aizpilda laukus: Vārds, uzvārds, personas kods. Vienu reizi noklikšķinot uz ikonas  Saglabāt un palikt, 
automātiski tiek noģenerēta parole. Paroli skolas virslietotājs var redzēt darbinieka kartiņas apakšā 

3.10.3.3 Veidot jaunu paroli 
Jaunu paroli veido darbinieka kartiņā, vienu reizi noklikšķinot uz ikonas Veidot jaunu paroli. Ar šo jauno paroli tiks aizstāta 
vecā, ja tāda ir bijusi (paroles maiņa). 

Jaunā parole tiks nosūtīta uz darbinieka mobilo telefonu, ja tas ir uzrādīts darbinieka kartiņā. Ja mobilais telefons nav norā-
dīts, tad jauno paroli virslietotājs izsniedz skolotājam. 

Veidojot jaunu paroli var izvēlēties divus variantus: 

• izsniegt automātiski ģenerētu paroli; 

• izsniegt paša izdomātu paroli. 
Paroles izsniegšanas process redzams 13.attēlā. 
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Ilustrācija 5 Paroles izniegšana darbiniekiem 
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Aktīvās paroles izsniegšanas datums ir redzams formā Darbinieki kolonnā "Izsniegta parole". 

3.11 Galvenās lapas satura redaktors 
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4 Mācību procesa dokumentēšana 
Pabeidzot skolas konta papildināšanu, katram skolotājam ir iespēja uzsākt darbu ar skolvadības sistēmu e-klase. Lai veiktu 
novadīto stundu uzskaiti, pievienotu skolēnu iegūtos vērtējumus, uzskaitītu skolēnu kavētās stundas, skolotājiem jāizmanto 
ir darba formas: 

• Žurnāls; 
• Kavējumi; 
• Zīmju reģistrs; 

Lai skolotāji spētu iegūt atskaites,  vispirms ir jāievada visi vērtējumi un kavējumi, kā arī jāveic kavējumu attaisnošana. 

4.1 Pieslēgšanās sistēmai e-klase 
Skolotājam nepieciešams atvērt mājas lapu https://login.e-klase.lv. Tiek atvērta tīmekļa lapa: Pieslēgšanās sistēmai e-klase. 
Lai varētu pieslēgties sistēmai, skolotājam vienu reizi jāklikšķina uz ikonas https://login.e-klase.lv zem uzraksta Ieteicamais 
variants. 

Tiek atvērts autorizācijas logs. Skolotājiem lietotāja vārds ir personas kods xxxxxx-xxxxx formātā. Parole tiek nosūtīta uz 
skolotāja telefonu, vai to izsniedz skolas e-klase virslietotājs. 

4.2 Elektroniskā žurnāla skats 
Lai elektroniskajā žurnālā izveidotu novadītu stundu, skolotājam vienu reizi jānoklikšķina uz formas Žurnāls, jāizvēlas no sa-
raksta klase, jāizvēlas no saraksta priekšmets. Tiek atvērts elektroniskā žurnāla skats. Kreisajā pusē redzams klases skolē-
nu saraksts. Pretī skolēnu sarakstam hronoloģiskā secībā sakārtotas novadītās stundas. Sākotnēji skolotājam redzams ir 
tukšs elektroniskais žurnāls. Tikai tās stundas, kuras skolotājs ir pievienojis parādīsies elektroniskajā žurnālā. 

Attēls 6 „Elektroniskā žurnāla skats” 

 

Labot skolotāja ievadīto vērtējumu var priekšmeta skolotājs un skolas e-klase virslietotājs. 

Elektroniskā žurnāls satur šādas ikonas: 

• Jauna stunda 
• Uz mājas darba žurnālu 
• Uz uzvedības žurnālu 
• Parādīt stundu tēmas 
• Atvērt drukāšanas skatu 
• Sūtīt teksta SMS 
• Saglabāt un palikt 



19 
 

• Filtrēt 
• Iziet 

Elektroniskais žurnāls satur šādas nolaižamās izvēlnes: 

• Žurnāls- iespējams izvēlēties klasi no saraksta; 

• Priekšmets- iespējams atvērt priekšmeta žurnālu no nolaižamās izvēlnes; 

• Skolotājs- tiek nodefinēts priekšmeta skolotājs. Žurnāla skats- slēpt vai parādīt konkrēta tipa stundas; 

4.3 Jaunas stundas pievienošana 
Lai pievienotu jaunu stundu, jāatver ir elektroniskais žurnāls, un vienu reizi jānoklikšķina uz ikonas Jauna stunda. Tiek at-
vērta stundu tipu forma. Skolvadības sistēmā e-klase tiek piedāvāti dažādi stundu tipi. Stundas tipi nepieciešami, lai varētu 
sagatavot skolotājiem nepieciešamās atskaites. 

4.3.1.1 Stundas tips Mācību stunda 
Ja skolotājam nepieciešama mācību stunda, kurā ir jaunas vielas izklāsts, zināšanu nostiprināšanas stunda, ievadvērtēšana, 
kārtējā vērtēšana un robežvērtēšana, tad skolotājs var izvēlēties stundas tipu Mācību stunda. Skolotājam vienu reizi jāno-
klikšķina uz ikonas Mācību stunda.(tiek atvērta stundas kartiņa) 

Stundas informācijas formā iespējams aizpildīt 4 laukus: 

• Stundas datumu (var būt atpakaļejošs datums); 

• Stundas tēma; 

• Mājas darba uzdevums; 

• Piezīmes. 
Attēls 7 „Stundas kartiņa” 

 

Papildus iespējams norādīt pievienojamo stundu skaitu, uzdotā mājas darba izpildes termiņu un/vai stunda ir bijusi aizvietota 
stunda. 

Pēc informācijas ievadīšanas, vienu reizi jānoklikšķina uz ikonas Izveidot. Žurnālā tiek izveidota sarkanā rāmītī iezīmēta ko-
lona. Skolotājs var izvēlēties: ievadīt vērtējumus un saglabāt, vai arī saglabāt un pēc tam pievienot vērtējumus. 

Visa informācija, kuru skolotājs pievieno tiek izmantota atskaitēm, vai automātiski tiek iekopēta kādā citā formā. Piemēram 
Mājas darbu uzdevumi  tiek iekopēti skolēniem dienasgrāmatā. 

Lai informāciju tiktu saglabāta, jānoklikšķina uz ikonas Saglabāt un palikt. 

4.3.1.2 Stundas tips Ieskaites darbs 
Ieskaites darba vērtējumi netiek likti pa tiešo žurnālā, bet sākumā tiek veidota ieskaites darba analīzes atskaite, un no tās 
vērtējumi tiek ievietoti žurnālā. 

Skolotājs atver formu Žurnāls, izvēlas klasi un priekšmetu, elektroniskajā žurnālā vienu reizi noklikšķina uz ikonas Jauna 
stunda. Izvēlas stundas tipu Ieskaites darbs 

Skolotājam ir jāievada: 
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• Ieskaites tēmu un datumu; 

• Uzdevumu skaitu ieskaitē un maksimālo punktu skaitu katrā uzdevumā; 

• Vērtējumu skalu. Piemēram – vērtējums „5” ir no 10 punktiem, vai 37% no maksimālā punktu skaita, utt., ja piedā-
vātā vērtējumu skala nesakrīt ar skolas noteikto punktu procentuālo sadalījumu; 

• Skolēnu saņemtos punktus par katru uzdevumu. 
Sistēma automātiski izveido ieskaites darba analīzes atskaiti: 

• izrēķina kopējo punktu summu katram skolēnam; 

• izliek vērtējumu (atbilstoši vērtējumu skalai) 

• izrēķina izpildes koeficientus un „vidēji klasē” 

• uzzīmē apguves līmeņu diagrammu 
• sastāda apguves līmeņu tabulu. 

Šo atskaiti var izdrukāt un iegūtos vērtējumus automātiski ievietot žurnālā. 

• ja tiek labots ieskaites darba vērtējums (skolēns pārraksta darbu), tad tiek automātiski labota arī ieskaites darba 
analīze. Izlabotā atzīme tiek parādīta ar šķērssvītru. 

• izveidota ieskaites darba analīzi atkārtoti var aplūkot un/vai izdrukāt, ar peli spiežot uz vajadzīgā ieskaites darba 
jebkuras atzīmes vai ieskaites darba datumu. 

• ja skolēns nav piedalījies ieskaites darba stundā, tad vienā no vērtējumiem ir jāieliek "n": sistēma to pārvērš par ka-
vējumu. 

• ja skolēns nav piedalījies ieskaites darba stundā attaisnotu iemeslu dēļ, tad vienā no vērtējumiem ir jāieliek "a": sis-
tēma to pārvērš par attaisnotu vērtējumu.  

• ja skolēnam vērtējumu tabulā neievada nevienu punktu, "n", „a”, tad atzīmes lauks paliks tukšs. 
Ieskaites darba izveides laikā, skolotājam iespējams darbu saglabāt un atstāt ieskaišu darbu vēsturē. Šī iespēja atļauj turpi-
nāt veidot ieskaites darbu skolotājam pieejamā laikā. 

Pēc tieši tāda paša principa veido ieskaites darbus ar vērtējumu Ieskaitīts un Neieskaitīts. 

4.3.1.3 Stundas tips Eksāmens 
Eksāmena stundu skolotājs var izmantot tad, ja mācību priekšmetā skolotājs gala atzīmi ir noteicis eksāmenu, bet šo atzīmi 
nevajadzēs attēlot liecībā un mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālā. 

4.3.1.4 Stundas tips Aprakstošais vērtējums 
Stundas tips Aprakstošais vērtējums ir paredzēts sākumskolas skolotājiem, lai varētu pievienot prasmes un pievienot vērtē-
jumus „+”, „-„, „/”. Sīkāks apraksts 4.6.punktā Sākumskolas vērtējumu pievienošana. 

4.3.1.5 Stundas tips I semestra starpvērtējums 
Šī atzīme automātiski tiek iekopēta skolēna liecībā. 

4.3.1.6 Stundas tips I semestra atzīme 
Šī atzīme automātiski tiek iekopēta skolēna liecībā un mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālā. 

4.3.1.7 Stundas tips II semestra starpvērtējums 
Šī atzīme automātiski tiek iekopēta skolēna liecībā. 

4.3.1.8 Stundas tips II semestra atzīme 
Šī atzīme automātiski tiek iekopēta skolēna liecībā un mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālā. 

4.3.1.9 Stundas tips Gada atzīme 
Šī atzīme automātiski tiek iekopēta skolēna liecībā un mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālā. 

4.3.1.10 Stundas tips Valsts ieskaite 
Šī atzīme automātiski tiek iekopēta skolēna liecībā un mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālā. 

4.3.1.11 Stundas tips Valsts eksāmens 
Šī atzīme automātiski tiek iekopēta skolēna liecībā un mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālā. 

4.3.2 Vērtējuma ievadīšana 
Izveidojot jaunu stundu, skolotājam tukšajā šūnā jāieraksta skolēna iegūtais vērtējums. Pēc vērtējuma ievadīšanas, vienu 
reizi jānospiež uz ikonas Saglabāt un palikt. 

4.3.3 Vērtējuma labošana 
Vienu reizi noklikšķina uz labojumā vērtējumu, ievada jauno atzīmi un norāda labošanas iemeslu: 
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• Labots pēc būtības- skolēns ir labojis atzīmi; 

• Labot kā ievades kļūdu- skolotājs nokļūdījās vērtējumā. 
Attēls 8” Vērtējuma kartiņa” 

 

4.4 Kavējumu ievadīšana 
Visi kavējumi sākotnēji tiek vadīti elektroniskajā žurnālā. Skolotājam tukšajā šūnā jāievada burts „n”. Elektroniskajā žurnālā 
ievadītie burti „n” tiek tulkoti, kā skolēna neattaisnoti kavējumi. 

4.5 Kavējumu labošana 

4.5.1 Kavējumu labošana uz atzīmi 
Ja skolēns ir kavējis stundu un pēc tam raksta darbu un darbā iegūst vērtējumu, tad skolotājam vienu reizi jāuzklikšķina uz 
burta „n”, jāieraksta jauna atzīme un jānorāda, Pievienot vērtējumu, saglabājot "n”. Tas nozīmēs, ka skolēnam tiek saglabāts 
stundas kavējums un tajā pašā laikā ir arī vērtējums. Elektroniskajā žurnālā labojums tiks attēlots caur šķērssvītru, piemē-
ram n/7. 

4.5.2 Kavējuma dzēšana 
Ja ir gadījusies kļūda un kavējums ievadīts nepareizajam skolēnam,  tad vienu reizi uzklikšķina uz kavējumu un norāda 
dzēst kavējumu. Elektroniskajā žurnālā būs redzama sarkana apakšsvītra, piemēram, _. 

4.6 Kavējuma attaisnošana 
Lai attaisnotu skolēna kavētās stundas iespējami divi varianti. 

4.6.1 Kavējuma attaisnošana dažām stundām 
Ja skolēns kavējis pāris stundas, un nepieciešams ir attaisnot, piemēram, 3 stundas dienā, tad skolotājam jāatver forma Ka-
vējumi un jāizvēlas klase. Atvērtajā logā redzams ir skolēna saraksts un skolēna kavēto stundu atskaite. Sākotnēji visi kavē-
jumi ir  „n”- neattaisnoti kavēti. Skolotājs uzklikšķina uz mēnesī kopā kavēto stundu skaita. Tiek atvērta skolēna kavēto stun-
du vēsture.  

Kavēto stundu vēsturē ir redzami, kuras stundas, kurā datumā ir kavētas. Lai kavējumu attaisnotu, konkrētajai stundai nolai-
žamā izvēlnē burtu „n” nomaina pret „s” vai  „c”(„s”- slimības dēļ, „c”- citu iemeslu dēļ). Informāciju saglabā.  

4.6.2 Kavējumu attaisnošana par periodu 
Ja skolēns kavējis skolu garāku periodu un nepieciešams attaisnot vairākas stundas, tad skolotājam jāizvēlas forma Zīmju 
reģistrs. Zīmju reģistrs ir paredzēts, lai varētu piereģistrēt skolēna atnesto ārsta vai vecāka zīmi par stundas kavēšanas ie-
mesliem. 

Atverot formu zīmju reģistrs ir redzams skolēnu saraksts, un katram skolēnam pretī ir divas kalendāra ikonas. Ar šo ikonu 
palīdzību norāda zīmes darbības sākšanās datumu un zīmes darbības beigu datumu. Skolotājs norāda periodu, par kādu 
skolēnam ir izrakstīta zīme, un norāda, kāda iemesla dēļ skolēns nav bijis skolā, ieliekot punktiņu pie „s”, ja slimības dēļ, vai 
ieliekot punktiņu pie „c”, ja citu iemeslu dēļ. 

4.7 Sākumskolas vērtējumu pievienošana. Skolotāju darba apraksts. 
Sākumskolas skolotāji veic divu stundu uzskaitījumu: 



22 
 

• Mācību stundu apmeklējumi un stundu tematika (e-klase to apzīmē ar Mācību stundu) 

• Skolēnu mācību sasniegumu vērtējums (e-klase to apzīmē ar Apguves rādītājs) 

4.7.1 Mācību stundu apmeklējumu un stundu tematikas uzskaitīšana (papīra žurnālā) 
Mācību stundu, kurā notiek vielas izklāsts, darbs ar klasi sākumskolas skolotāji pieraksta klases žurnālā. Klases žurnālam 
katrai nedēļai ir atvēlēta viena lapa. Skolotājs ieraksta datumu, stundas tēmu, mājas darba uzdevumu, un ja nepieciešams 
piezīmes par stundas gaitu.  

4.7.2 Mācību stundu apmeklējumu un stundu tematikas uzskaitīšana skolvadības sistēmā e-klase 
Mācību stundas pievienošanu parādīta attēlā „Mācību stundas pievienošana”. 

Attēls 9 „Mācību stundas pievienošana”  
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Stundas kartiņā (attēls „Stundas kartiņa”) skolotājam ir jāaizpilda lauki Stundas tēma, Mājas darba uzdevums, un, ja nepie-

ciešams, Piezīmes. Datumu, kurā stunda notikusi izvēlas ar kalendāra palīdzību (jānoklikšķina un ikonas ). Beigās, kad 
visa informācija pievienota, un esiet pārliecināti, ka viss ir kārtībā, klikšķiniet uz ikonas Izveidot 

Attēls 10 „Stundas kartiņa” 

 

Pēc ikonas Izveidot noklikšķināšanas atver žurnāla logu (skatīt nākošajā lapā): 

Attēls 11 „Elektroniskā žurnāla skats” 

 

Ar sarkanu krāsu iezīmētajā kolonā iespējams ievadīt šādas vērtības: i, ni, nv, n, a, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

Pēc vērtību pievienošanas jāklikšķina uz ikonas Saglabāt un palikt. 
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4.7.3 Skolēnu mācību sasniegumu vērtējums(papīra žurnālā) 
Skolēna dienā apgūtās prasmes un iemaņas, sākumskolas skolotāji pieraksta klases žurnāla otrajā pusē: Skolēnu mācību 
sasniegumu vērtējumi. Skolotājs pieraksta datumu un prasmi, kā arī ieliek skolēnam vērtējumu +,-,/. 

4.7.4 Skolēnu mācību sasniegumu vērtējumu pievienošana skolvadības sistēmā e-klase 
Skolēnu mācību sasniegumu vērtējumi sistēmā e-klase tiek saukti par Apguves rādītājiem. To pievienošana elektroniskajā 
žurnālā parādīta attēlā „Apguves rādītāju pievienošana”. 

Attēls 12 „Apguves rādītāju pievienošana” 

Atver formu 
Žurnāls

Izvēlas klasi
Izvēlas 

priekšmetu

Noklikšķina uz 
ikonas Jauna 

stunda

Klikšķina uz 
Aprakstošie vērtējumi sākumskolai >> 

Klikšķina uz ikonas 
Apguves rādītāji

 

Pēc Ikonas Apguves rādītāji noklikšķināšanas, skolotājam atver Stundas kartiņu,  

Attēls 13 „Stundas kartiņa” 

 

kurā jāizvēlas datums (ar kalendāra  ikonas palīdzību), un, ja nepieciešams, jāpievieno piezīmes par stundas gaitu. Pēc 
informācijas ievadīšanas jāklikšķina uz ikonas Turpināt. 

Tiek atvērts prasmju saraksts (skatīt attēlu Prasmju saraksts). Kreisajā pusē ir liecību prasmes, labajā pusē žurnāla pras-
mes. Lai pievienotu un novērtētu dienā apgūtās zināšanas un prasmes, vienu reizi ir jānoklikšķina uz zilās krāsas teksta.  

Attēls 14 „Prasmju saraksts” 

 

Tabula 4 „Prasmju saraksta tabulas skaidrojums” 

Līmenis Līmenis norāda prasmes sarežģītību: pamatprasme (I līmenis),  optimāla prasme(II līmenis), 
augsta līmeņa prasme(III līmenis). Diemžēl IZM izdotajos ieteikumos tikai daļai prasmju ir tiku-
ši pievienoti apguves līmeņi. Līmeņi paredzēti, lai nākotnē varētu veikt datu apstrādi. 

Mācību sasniegumi 
(liecībā) 

Prasmes, kuras jāizliek uz liecības. Vienai liecības prasmei var atbilst viena vai vairākas ma-
zās prasmes. 

Apguves rādītāji 
(klases žurnālā) 

Prasmes, kuras ikdienā apgūst skolēns. Katra mazā prasme atbilst kādai no liecību prasmēm. 
Nav iespējams, ka mazā prasme netiek savienota ar liecību prasmi. 

 

Pēc tam, kad tiek noklikšķināts uz prasmes, tiek atvērts elektroniskā žurnāla skats, kurā skolotājs var pievienot apguves rā-
dītāju /,+,- vai arī „a”, „nv”. 
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Attēls 15 „Elektroniskā žurnāla skats” 

 

 

Vēlreiz visu rezumējot: 

• Ja sākumskolas skolotājs vēlas norādīt mācību stundas tēmu un apmeklējumu, tad jāizvēlas stundas tips Mācību 
stunda,  

• Ja sākumskolas skolotājs vēlas norādīt skolēna mācību sasniegumu vērtējumu, tad jāizvēlas stundas tips Apguves 
rādītājs. Apguves rādītājus neskaita novadīto stundu skaitā. 

 

4.8 Darbs ar uzvedības žurnālu 
Pateicoties Cēsu pilsētas domei un Cēsu pilsētas skolām, e-klasē ir ieviests uzvedības žurnāls. Piedāvātais risinājums ir 
DEAC un cēsnieku kopīgiem spēkiem domātais un izstrādātais piedāvājums ne tikai Cēsu skolām, bet visām skolām, kuras 
strādā ar e-klasi. 

Uzvedības žurnāls ieviests ar mērķi, lai skolotāji varētu izsekot viena skolēna, visas klases vai visas skolas uzvedības ten-
dences. 

Uzvedības žurnālā tiek vadītas piezīmes par konkrēta skolēna pozitīvajām un negatīvajām uzvedības pazīmēm. Ievadītā in-
formācija netiek pieskaitīta pie novadītajām stundām 

4.8.1 Uzvedības pazīmes piereģistrēšana. 
Formā Žurnāls izvēlas klasi un mācību priekšmetu. Noklikšķina uz ikonas Uzvedības žurnāls. Izvēlas datumu ar kalendāra 
palīdzību.  

Skolotājiem tiek piedāvātas pozitīvās un negatīvās rakstura iezīmes, kuras var piereģistrēt konkrētam skolēna. Uzklikšķina 
uz sarakstā piedāvātās uzvedības pazīmes. Pēc šīs darbības veikšanas, skolotājs atrodas žurnāla skatā. Lai piereģistrētu 
skolēna uzvedības pazīmi, jāieliek X pretī tā skolēna vārdam, kuram pazīme ir konstatēta. Tieši tā par, kā ieliktu vērtējumu 
par sasniegumiem. Būtiski, ka tikai tam skolēnam, kuram būs ielikts X, tiks piereģistrēta uzvedības pazīme. 
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5 Vecāku pieslēgšana 
Vecākus pieslēdz tikai un vienīgi uz iesniegumu pamata. Iesniegumus par e-klases izmantošanu iespējams lejupielādēt mā-
jas lapā www.e-klase.lv 

Pieslēgšanas process: 

• Vecāki aizpilda iesniegumus un atdod skolotājam; 
• Skolotājs iesniegumā norādīto informāciju iereģistrē Skolēna kartiņā. 

Pēc informācijas reģistrēšanas, vecāki uz savu tālruņa numuru saņem paroli, ar kuru iespējams pieslēgties e-klasei. Lai ve-
cāki pieslēgtos e-klasei, mājas lapā www.e-klase.lv, jāklikšķina uz ikonas Pieslēgties e-klasei. Vecākiem tiek atvērts autori-
zācijas logs. Lietotājvārads ir skolēna personas kods, bet parole ir nosūtīta uz vecāku telefonu. 
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6 Atskaišu veidošana 
Balstoties uz skolotāju ievadītās informācijas, tiek veidota atskaites.  

Formā Žurnāls ievadītie  

• vērtējumi tiek ņemti par pamatu dažādām atskaitēm, 

• mājas darbu uzdevumi automātiski tiek iekopēti skolēnu elektroniskajās dienasgrāmatās, 

• stundu tēmas, mājas darba uzdevumi, piezīmes aizpilda elektroniskā žurnāla vēsturi. 

6.1 Sekmju izraksta sagatavošana 
Lai sagatavotu sekmju izrakstu, lietotājam sistēmas galvenajā lapā vienu reizi jānoklikšķina uz formas nosaukuma Sekmju 
izraksts. Sarakstā jāizvēlas klase un jānorāda periods par kādu jāsagatavo sekmju izraksts. Iespējami divi varianti, kā izvē-
lēties periodu: 

• Definēto periodu no nolaižamās izvēlnes. Definētais periods ir sadalīti pa mēnešiem, piemēram, septembris, oktob-
ris vai maijs. 

• Norādīt brīvo periodu ar kalendāra palīdzību. Sākuma datumu periodam noklikšķina uz kalendāra ikonas un norāda 
sākuma datumu. Beigu datumu norāda laikā līdz, noklikšķinot uz kalendāra ikonas un norāda datumu. 

Ja nepieciešams, var norādīt, lai parēķina vidējo atzīmi par konkrēto periodu. 

6.2 Priekšmeta skolotāja atskaite 
Lai sagatavotu priekšmeta skolotāja atskaiti, jābūt ievadītiem vismaz šādiem vērtējumiem: starpsemestra vērtējums, semes-
tra vērtējums, gada atzīme. Ja šie vērtējumi ir ievadīti iespējams izveidot priekšmeta skolotāja atskaite.  

Atskaites sagatavošanai nolaižamajā izvēlnē jānorāda klase un priekšmets.  

6.3 Klases sekmju kopsavilkums 
Klases sekmju kopsavilkumu iespējams veidot pēc diviem vērtējuma kritērijiem: semestra vērtējumi  un vidējās atzīmes. At-
skaiti iespējams veidot vienai klasei, vienai klašu grupai, vairākām klasēm vai visām klasēm. Klases sekmju kopsavilkuma 
atskaitei paredzēto klasi iezīmē izvēles rūtiņā ar peles klikšķi ieliekot ķeksīti. Pēc tam skolotājam jānorāda vai atskaite ir sa-
gatavojama par kādu no semestra vērtējumiem vai pēc vidējās atzīmes pēc brīvi izvēlēta perioda. Papildus atskaitei iespē-
jams norādīt šādus kritērijus: 

• Visi skolēni 

• Skolēni ar nepietiekamu sekmju līmeni (NV, 1-3)  

• Skolēni ar pietiekamu sekmju līmeni (4-5)  

• Skolēni ar optimālu sekmju līmeni (6-8)  

• Skolēni ar augstu sekmju līmeni (9-10) 

• Skolēni ar izvēlēto sekmju līmeni: no   līdz     
Attēlošanas veids   

• Rādīt visus skolēnus, iezīmējot tos, kuri atbilst filtra nosacījumiem  
• Rādīt tikai skolēnus, kuri atbilst filtra nosacījumiem  

• Nerādīt skolēnus   

• Pielietot filtru pēc zemākā vērtējuma kādā no priekšmetiem  

• Pielietot filtru pēc vidējā vērtējuma 

6.4 Aizvietoto stundu atskaite 
Aizvietoto stundu atskaite uzskatāmi parāda periodā aizvietotās stundas, skolotāju kurš ir aizvietojis, skolotāju kuru aizvieto-
ja un aizvietošanas iemeslu. 

Šādu atskaiti iespējams iegūt, ja elektroniskajā žurnālā pievienojot stundu, skolotājs izvēlnes rūtiņā norāda, ka stunda ir aiz-
vietota. Aizvietojot stundu skolotājam obligāti ir jānorāda, kuru skolotāju aizvietoja un aizvietošanas iemeslu. 

6.5 Liecības 
Skolvadības sistēmas e-klase liecības ir A4 formātā, katram semestrim sava. Ir I semestra liecība un II semestris. Gada lie-
cība. Lai liecību varētu izdrukāt no sistēmas, lietotājam jāievada vismaz viens no šiem vērtējumiem: semestra starpvērtē-
jums, semestra vērtējums, gada vērtējums. Tikai tik priekšmeti, cik priekšmetos būs izliktas semestra un gada atzīmes, būs 
redzami liecībā.  

Papildus, liecībā tiek attēlotas Valsts ieskaites un Valsts eksāmena vērtējums. 
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Ja augstākminētie vērtējumi ir ielikti elektroniskajā žurnālā, skolotājam sistēmas galvenajā formā vienu reizi jānoklikšķina uz 
formas Liecības. Jāizvēlas klase. Pirms liecību sagatavot, lietotājam nolaižamajā izvēlnē jānorāda, periods. Tas var būt I 
semestris, I semestra starpvērtējums, II semestra starpvērtējums vai II semestris + gada vērtējums. Informācija par skolēna 
vērtējumiem un kavējumiem automātiski tiks iekopēta no elektroniskā žurnāla. 

Papildus klases audzinātāja piezīmes vecāku ievērībai var pievienot laukā Piezīmes vecāku ievērībai. Katram skolēnam ie-
spējams atsevišķas piezīmes pievienot, vai visiem skolēniem vienādas, vienu reizi noklikšķinot uz ikonas Visiem. 

Lai izdrukātu liecību, ar peles klikšķi izvēles rūtiņā jāieliek ķeksītis un jāklikšķina uz ikonas Trupināt Pdf. 

6.5.1 II semestra + Gada liecības izveidošana 
Lai II semestra un gada liecībā būtu redzams direktora rīkojuma numurs un pārcelšanas teksts, tad skolas virslietotājam 
formā Mācību sasnieguma kopsavilkuma žurnāls, jāizvēlas vajadzīgā klasē, ar kalendāra ikonas palīdzību jānorāda rīkojuma 
datums, jāieraksta rīkojuma numurs, un teksta laukā jāieraksta „Pārcelt uz X klasi”. Šo informāciju var pievienot visiem au-
tomātiski,  vienu reizi noklikšķinot uz ikonas Visiem. 

6.6 Žurnāla pielikumi 

6.7 Novadīto stundu skaits periodā 
Atskaite paredzēta elektroniskajā žurnālā pievienoto stundu skaitīšanai. Atskaiti iespējams veidot vienai klasei, vienai klašu 
grupai, vairākām klasēm vai visām klasēm. Klašu skaitu, kurām paredzēts atskaiti veidot,  jānorāda izvēles rūtiņā ar peles 
klikšķi ieliekot ķeksīti. Periodu var norādīt nolaižamajā izvēlnē, vai norādot brīvu periodu ar kalendāra ikonas palīdzību no-
klikšķinot uz sākuma datumu un beigu datumu. 

6.8 Žurnāla eksports 
Žurnāla eksports paredzēts, lai mācību gada beigas lietotāji varētu elektronisko žurnālu glabāt skolas vajadzībām papīra 
versijā. Lietotājam jāuzklikšķina uz formas Žurnāla eksports, nolaižamajā izvēlnē jānorāda klases, nolaižamajā izvēlnē jā-
norāda periods (iespējams I semestris, II semestris, I un II semestris), izvēlnes rūtiņā jānorāda par kuriem priekšmetiem ir 
jāveic žurnāla eksports un jānoklikšķina uz ikonas Sagatavot Excel failu. Fails tiks sagatavots un lietotājam piedāvās sa-
glabāt failu vai atvērt nekavējoties. 

6.9 Mācību sasnieguma kopsavilkuma žurnāls 
Mācību sasnieguma kopsavilkuma žurnāls tiek automātiski aizpildīts ar skolēnu iegūtajiem semestra, gada, valsts ieskaites 
un valsts eksāmena vērtējumiem. Šie vērtējumi tiek automātiski iekopēti no elektroniskajā žurnālā ievadītajiem semestra, 
gada, valsts ieskaites un valsts eksāmena vērtējumiem. 

Lai Mācību sasnieguma kopsavilkuma žurnālu varētu nodod arhīva glabāšanā, lietotājiem papildus jāaizpilda lauki par rīko-
juma numuriem, rīkojuma datumiem un rīkojuma tekstiem. Ja skolēnam ir īpaši sasniegumu mācībās, šos sasniegumus pie-
vieno Piezīmju laikos. Visu informāciju saglabā. Izdrukāt mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālu var jebkurā brīdī, klik-
šķinot uz ikonas Atvērt drukāšanas skatu. Uz vienas A4 lapas līmeniskā stāvoklī ir paredzēta informācija par 5 skolēniem. 
Ja tomēr vienā lapā vis informācija nesatilpst, tad atverot drukāšanas skaut, ar peles labo taustiņu noklikšķina uz drukāšana 
skatu, izvēlas opciju PrintPreview un lapas saturu samazina uz 90% vai 95%. 

 

 


