
 
 
 E-klase par vienu no saviem primārajiem uzdevumiem ir izvirzījusi veicināt aktīvāku 
visu ģimenes locekļu iesaisti skolēna mācību procesā. Tādēļ esam izveidojuši īpašu „Ģimenes 
komplektu”, kuru par vienu cenu var ērti lietot visa ģimene.  
 

 
  
 Kad esat ienācis e-klasē, galvenajā lapā spiediet uz “Ģimenes komplekts”! Te Jūs varat 
mainīt informāciju par sevi un citiem ģimenes locekļiem, pagarināt “Ģimenes komplekta” lie-
tošanas periodu un pieslēgt citus ģimenes locekļus. 
 Lai varētu aktivizēt “”Ģimenes komplektu”, vienam no vecākiem ir jābūt reģistrētam e-
klasē. Ja Jūs vēl neesat reģistrējies e-klasē, tad varat to ērti izdarīt 2 veidos:

 
 
 Jaunais “Ģimenes komplekts” ir veidots ar mērķi sniegt vecākiem vēl vairāk priekšrocī-
bu un padarīt viņu uzturēšanos e-klasē maksimāli vienkāršu un saprotamu, nodrošinot vai-
rāk iespēju patstāvīgi pārvaldīt savu personīgo informāciju.  
  
 Tikai “Ģimenes komplekta” lietotājiem pieejams: 
 
 1. e-klases saturs pilnā apmērā; 
  
 2. vecāku apziņošanas pakalpojums pēc pašu izvēles uz e-pastu vai SMS veidā; 
  
 3. personīgās informācijas labošanas iespējas; 
 
 4. finansiāli izdevīgāks piedāvājums—maksā viens, lieto visa ģimene.  
 

ĢIMENES KOMPLEKTS 

KĀ PIESLĒGT ĢIMENES KOMPLEKTU?  

PRIEKŠROCĪBAS  

Aizpildot iesniegumu: 
* mājas lapā www.e-klase.lv vai skolā varat 
saņemt iesniegumu par reģistrēšanos e-
klasē; 
* aizpildāt to un nododat klases audzinātā-
jam; 
* kad audzinātājs Jūs būs reģistrējis e-klasē, 
saņemsiet e-klases paroli SMS veidā; 
* ienākot mājas lapā www.e-klase.lv, spie-
diet uz “Pieslēgties e-klasei”. 

Reģistrējoties e-klases mājas lapā: 
* mājas lapā www.e-klase.lv spiediet 
“Reģistrēties e-klasē”; 
* sekojat norādījumiem par reģistrācijas gai-
tu; 
* apstiprināt savu reģistrāciju caur internet-
banku; 
* ja reģistrācija būs noritējusi veiksmīgi, uz 
norādīto mobilā telefona numuru saņemsiet 
e-klases paroli.  



 
 
 Tikai “Ģimenes komplekta” lietotājiem pieejamas visas e-klases sadaļas un to saturs 
pilnā apmērā. 

 
 
  
 
 Iespējams vienuviet redzēt skolēna pēdējās 2 nedēļās 
iegūtās atzīmes, uzvedības ierakstus, skolotāju piezīmes un 
dienasgrāmatu šai un nākamajai dienai.  
 

 

 
 E-klases elektroniskā dienasgrāmata, tāpat kā “papīra” 
dienasgrāmata, satur: 
 - priekšmetu sarakstu; 
 - mājas darbu uzdevumus; 
 - stundu tēmas; 
 - atzīmes; 
 - piezīmes; 
 - stundu sākumu / beigu laikus. 

 

 

 
 
 Grafikos uzskatāmi aplūkojamas skolēna atzīmes  salīdzi-
nājumā ar viņa klasesbiedru vērtējumiem un visas klases kopē-
jo sniegumu pa priekšmetiem.  

E-KLASES SATURS 

GALVENĀ  LAPA 

DIENASGRĀMATA  

SEKMJU REITINGI 



 
 
 Tāpat kā “papīra” žurnālā, e-klasē vecāki 
var redzēt: 
 - atzīmes visos mācību priekšmetos;  
 - skolēna vietu klasē attiecībā pret citu kla-
sesbiedru atzīmēm; 
 - vidējās atzīmes; 
 - stundu tēmas; 
 - u.c. informāciju. 

 
  
 
 Šī e-klases sadaļa sniedz informāciju 
par visiem skolēna kavējumiem par semestri 
vai visu gadu un to iemesliem.  
 
 

 
 
  

  
 Pārskatāms atzīmju apkopo-
jums par visiem priekšmetiem dažā-
dos laika periodos – par mēnesi, se-
mestri vai gadu. Aplūkojams arī ka-
vēto stundu apkopojums pa priekš-
metiem un vidējās atzīmes informa-
tīviem nolūkiem.  

 

 

ŽURNĀLS  

KAVĒJUMI 

SEKMJU IZRAKSTI 



 
 

 Ērts līdzeklis saziņai ar 
klasesbiedru vecākiem un sko-
lotājiem, neizejot no e-klases 
sistēmas. 

 

 

 

 Iespēja ierosināt jaunas 
diskusijas un piedalīties citu 
vecāku aizsāktajās sarunās.  

 

E – KLASES PASTS 

VECĀKU SARUNAS 



 
VECĀKU APZIŅOŠANAS UZSTĀDĪJUMI  

 
 
 
 
 
 

  
 

Vecāki var ērti rediģēt apziņoša-
nas uzstādījumus. Jebkurā laikā 
var pieslēgt vai atslēgt šos pakal-
pojumus, tabulā atzīmējot vēla-
mo.  

 
 
 
 
 
 SMS veidā vai e-pastā var saņemt šādu aktuālo informāciju: 

 - nesekmīgās atzīmes un kavējumi; 
 - skolotāju ziņojumi; 
 - visas atzīmes. 
 
Atzīmes tiek sūtītas katru dienu plkst. 19:00.  
 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

Iespējas: 
 
- uzaicināt pārējos ģimenes locekļus e-klasē; 
- labot savu telefona numuru un e-pasta adresi; 
- pievienot bērnus, kuriem vēlas sekot līdzi e-klasē (arī tad, ja skolēni mācās dažādās 

skolās). 
 

PERSONĪGĀS INFORMĀCIJAS LABOŠANAS IESPĒJAS  



 
 Kopš jaunā mācību gada ir mainījusies e-klases apmaksas kārtība. Tagad pakalpojumu 
apmaksā tikai viens no vecākiem, bet to izmanto visi ģimenes locekļi. 
  
 Pakalpojumu „Ģimenes komplekts” var apmaksāt internetā vai ar SMS palīdzību. Mak-
sājumi veicami e-klasē, izmantojot tiešsaistes norēķinus. Lai nerastos lieki sarežģījumi, 
nekādā gadījumā neizmantojiet vecos maksājumu uzdevumus kā paraugus!  
 
 Jūsu pašu ērtībai mēs iesakām izmantot internetbanku vai karti un maksāt par 
visu mācību gadu uzreiz, jo tā Jūs varat ietaupīt!!! 
 Salīdzinājumam—maksājot internetbankā uzreiz par visu mācību gadu, mācību gada 
maksa ir tikai 7 Ls, bet maksājot ar SMS - 16.20 Ls gadā. 

 

Ievērībai: 
 - 2010./2011. mācību gads 01.09.2010-30.05.2011; 
 - 1.semestris 1.09.2010- 31.12.2010; 
 - 2.semestris 1.01.2011-31.05.2011; 
 - ziemas un pavasara brīvlaiki tiek ieskaitīti apmaksātajā periodā.   
 
Naudas atgriešanas politika 
  

 Ja kaut kādu iemeslu dēļ Jūs pārtraucat izmantot pakalpojumu, samaksātos naudas lī-
dzekļus iespējams saņemt atpakaļ. Par izmantoto laika periodu naudu atpakaļ neatgriež. Ja 
skolēns maina skolu, apmaksāto pakalpojumu iespējams „pārnest” uz nomainīto skolu.  

 Abonēšanas SMS var atslēgt pats lietotājs. Lūdzu, uzraugiet savus SMS maksājumus! 

NAUDAS LIETAS 

CENRĀDIS (CENAS NORĀDĪTAS LATOS AR PVN)  

Maksāšanas varianti Ar karti Internetbankā Ar sms 

Maksājot par visu mācī-
bu gadu 

7.00 7.00 ------ 

Maksājot par 1. semestri 4.00 (gadā – 9.00) 4.00 (gadā – 9.00) ------ 

Maksājot par 2. semestri 5.00 (gadā – 9.00) 5.00 (gadā – 9.00)   

Maksājot par 1 mēnesi 1.40 (gadā – 12.60) 1.40 (gadā – 12.60) ------ 

Maksājot par 2 nedēļām ------ ------ 0.90 (gadā – 16.20) 

  

SMS par dienā iegūtajām 
atzīmēm 

0.01 0.01 0.01 

E-pasti par atzīmēm Bez maksas Bez maksas Bez maksas 




