
 
 

 

 

 
 

__________________________________________________ 
/skola/    

 __________ klases audzinātājam(i) 
 
 

______ klases skolēna 
__________________________________________________ 

/Vārds Uzvārds/    

 

 Mātes 
 Tēva 
 _________________________ 

 /cita atbildīgā persona/ 
Iesniegums 

 
Lūdzu pieslēgt man skolvadības sistēmas e-klase pakalpojumu komplektu uz mobilā telefona numuru __________________________.  
(Izvēlieties vienu no zemāk esošajiem komplektiem.) 

 Uzaicinājuma komplekts   
 Ģimenes komplekts  
(jāizvēlas viens no apziņošanas veidiem): 

 Apskatīt informāciju tikai internetā; 

 Apskatīt informāciju internetā + SMS par nesekmīgiem vērtējumiem); 

 Apskatīt informāciju internetā + SMS par visiem vērtējumiem). 

 Piekrītu, ka: 

 samaksa par SMS piegādi uz norādīto tālruni tiks pievienota šī tālruņa ikmēneša rēķinam, atbilstoši pakalpojuma nosacījumiem, kuri 
ir aprakstīti www.e-klase.lv; (Priekšapmaksas karšu īpašniekiem, saņemot satura SMS, kartes kredīts tiek samazināts par attiecīgā 
satura SMS cenu.) 

 SMS piegāde netiek pārtraukta, ja skolēns tiek pārcelts uz citu klasi; 

 Personas datu apstrāde notiek SIA DEAC datu centrā un izriet no skolas un SIA DEAC savstarpēji noslēgtā līguma par skolvadības 
sistēmu e-klase; 

 Personas dati tiek apstrādāti atbilstoši Fizisko personas aizsardzības likumam; 

 Pēc iesnieguma reģistrācijas varu izvēlēties citu pakalpojuma apmaksas veidu, saņemamās informācijas apjomu un kanālu. 
 
_________________________________  ___________________________   _____________________ 
 Vārds, Uzvārds  Paraksts    datums 
 

Griezuma līnija, uz skolu jānogādā tikai augšējā (iesnieguma) daļa 
 

Pakalpojuma nosacījumi (svarīgākie punkti no www.e-klase.lv) 
 

1. Teksta paziņojumi tiks nosūtīti nekavējoties. 
2. Žurnāla ieraksti (atzīmes) tiks nosūtīti 1 reizi dienā pēc 18.00. Ja iesniegumam atbilstošu žurnāla ierakstu nav, tad paziņojums netiek sūtīts. 
3. Pirms pirmā SMS no skolas, tiks nosūtīts uzaicinājuma SMS, uz kuru jāatbild, lai apstiprinātu sava iesnieguma pareizību. Tā ir mobilo operatoru 

prasība. 
4. Piekļuves paroli e-klasei saņemsiet uzreiz pēc tam, kad šis iesniegums ir reģistrēts sistēmā. 
5. Pakalpojuma nosacījumus iespējams nomainīt jebkurā laikā sistēmā e-klase – tiek piedāvāta iespēja pašiem noteikt un mainīt saņemamās 

informācijas apjomu uz telefonu un/vai e-pastu. 
6. Pakalpojuma nosacījumi, papildiespējas un jaunumi tiek publicēti www.e-klase.lv . 
7. Pakalpojuma abonēšanas cena ir publicēta www.e-klase.lv un var tikt pārskatīta. 

http://www.e-klase.lv/
http://www.e-klase.lv/

