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Izdota saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 

 10.panta trešās daļas 2.punktu 

 

Vispārīgie noteikumi 

1. Balvu sākumskola (turpmāk – Skola) strādā ar skolvadības sistēmu e-klase (turpmāk - elektroniskais 

žurnāls), kas nodrošina vienotu pieeju izglītojamo mācību procesa un sasniegumu atspoguļošanai, 

pedagoģiskajā procesā nepieciešamās dokumentācijas aizpildīšanai, saziņai ar izglītojamajiem un 

viņu vecākiem, aizbildņiem (turpmāk – likumiskie pārstāvji). 

2. Skolas direktors ar rīkojumu nosaka elektroniskā žurnāla skolas virslietotāju, kas pārvalda 

elektroniskā žurnāla lietotāju datus un darbojas saskaņā ar šiem noteikumiem. 

3. Darbinieki, kuri iesaistīti personas datu apstrādē, ievēro personas datu apstrādes aizsardzības 

noteikumus. 

 

Elektroniskā žurnāla lietošanas noteikumi 

4. Elektroniskā žurnāla skolas virslietotājs: 

4.1. Pārrauga Skolas lietotāju reģistrāciju: 

4.1.1. saņem no Skolas lietvedes nepieciešamo darbinieku informāciju un ievada elektroniskajā 

žurnālā; 

4.1.2. izsniedz Skolas darbiniekiem elektroniskā žurnāla lietotāja paroli; 

4.1.3. veic izmaiņas Skolas lietotāju profilos; 

4.2. pārvalda izglītojamo un pedagogu sarakstus; 

4.3. katra semestra sākumā ievada elektroniskajā žurnālā mācību priekšmetu stundu sarakstu, mācību 

gada laikā veic papildinājumus un labojumus pēc nepieciešamības; 

4.4. pārvalda izglītības programmu mācību priekšmetu sarakstus; 

4.5. pārvalda darbinieku nodarbību žurnālu izveidi; 

4.6. konsultē jaunos pedagogus par elektroniskā žurnāla lietošanu; 

4.7. mācību sasniegumu kopsavilkuma e-žurnālus ieraksta CD matricā un mācību gada beigās nodod 

glabāšanā Skolas arhīvā.  

5. Direktora vietnieks izglītības jomā: 
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5.1. līdz katra mēneša 5.datumam informē izglītojamos un viņu likumiskos pārstāvjus par mācību 

sasniegumiem un stundu kavējumiem, izsniedzot iepriekšējā mēneša sekmju izrakstu papīra 

formātā; 

5.2. ne retāk kā divas reizes mācību gadā pārbauda elektroniskajā žurnālā pedagogu veikto ierakstu 

kvalitāti un atbilstību Skolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai.  

6. Klašu audzinātāji: 

6.1.  katra mācību gada sākumā informē izglītojamo likumiskos pārstāvjus par elektroniskā žurnāla 

izmantošanas iespējām, iepazīstina ar elektroniskā žurnāla lietošanas noteikumiem; 

6.2. katra mācību gada sākumā elektroniskajā žurnālā reģistrē izglītojamo, izglītojamā likumisko 

pārstāvju mobilo telefonu numurus un nosūta uz tiem lietotāja paroli; 

6.3. elektroniskajā žurnālā atzīmē izglītojamo kavējumus pēc izglītojamo likumisko pārstāvju 

kavējuma pieteikšanas elektroniski vai telefoniski, kavējuma zīmes iesniegšanas vai pēc 

informācijas saņemšanas no ārpusklases / ārpusskolas pasākumiem (sporta sacensības, 

olimpiādes, konkursi u.c.) atbildīgā pedagoga tajā pašā dienā; 

6.4. veic izglītojamo kavējumu apkopojumu līdz katra mēneša pēdējai darbdienai, semestru un 

mācību gada beigās; 

6.5. sazināšanos ar izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem par dažādiem mācību un audzināšanas 

jautājumiem atspoguļo elektroniskā žurnāla pielikumā par individuālajām sarunām ar 

likumiskajiem pārstāvjiem tūlīt pēc notikušajām sarunām; 

6.6. katra semestra beigās no elektroniskā žurnāla izdrukā izglītojamo liecības, sakārto mācību gada 

beigās „Mācību sasniegumu kopsavilkuma žurnālus” un izglītojamo personas lietas.  

7. Mācību priekšmetu pedagogi, interešu izglītības pedagogi, atbalsta personāls: 

7.1.  elektroniskajā žurnālā informāciju par mācību stundām, individuālajām un fakultatīvajām 

nodarbībām, konsultācijām, pagarinātās dienas grupām, interešu izglītības nodarbībām, atbalsta 

personāla nodarbībām ievada ne vēlāk kā līdz attiecīgās darba dienas pulksten 18.00; 

7.2. pārbaudes darbu vērtējumus ievada elektroniskajā žurnālā šādā kārtībā: 

7.2.1. 1.-3. klasēs - piecu darba dienu laikā; 

7.2.2. 4.-6. klasēs visos mācību priekšmetos prasmes, kuras vērtē procentuāli – līdz nākamajai 

mācību stundai; pārbaudes darbus, kurus vērtē 10 ballu skalā – piecu darba dienu laikā; liela 

apjoma pārbaudes darbus (projekti, prezentācijas u.c.), kurus vērtē 10 ballu skalā, – septiņu 

darba dienu laikā. 

7.3. pārbaudes darbu uzlabotos vērtējumus ievada 7.2.punktā minētajos termiņos, skaitot no 

labojumu veikšanas dienas; 

7.4. informāciju par sazināšanos ar izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem par dažādiem mācību un 

audzināšanas jautājumiem atspoguļo elektroniskā žurnāla pielikumā par individuālajām sarunām 

ar likumiskajiem pārstāvjiem tūlīt pēc notikušajām sarunām; 

8. Katra semestra beigās elektroniskajā žurnālā mācību priekšmetu pedagogi ievada semestra 

vērtējumus, bet gada beigās – mācību priekšmetu pedagogi gada un pēcpārbaudījumu (ja tādi ir 

nozīmēti) vērtējumus, kā arī labo gada vērtējumu, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar pēcpārbaudījuma 

vērtējumu. Ja izglītojamais ir atbrīvots kādā no mācību priekšmetiem, elektroniskajā žurnālā 

semestra un gada vērtējumā raksta burtu „a”.  

9. Mācību gada beigās skolas elektroniskā žurnāla skolas virslietotājs veic „Mācību sasniegumu 

kopsavilkuma žurnālu” izdrukas, kuras paraksta skolas direktors. 

 

Noslēguma jautājumi 
10. Skolas darbiniekiem, izmantojot elektronisko žurnālu, atļauts lietot tikai savu lietotāja paroli. 

11. Elektroniskā žurnāla paroli aizliegts izpaust citām personām. 

12. Ja ir aizdomas par paroles nonākšanu citu personu rīcībā, nekavējoties lūgt elektroniskā žurnāla 

virslietotājam paroli nomainīt.  

13. Kārtība saskaņota apspriedē pie vadības. 
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14. Šī kārtība tiek publicēta skolas mājaslapā www.sakumskola.lv  

15. Uzskatīt par spēkā zaudējušu 2020. gada 24.augustā apstiprināto „E-klases (elektroniskā žurnāla) 

lietošanas kārtību Balvu sākumskolā”. 

 

 

Direktore        L.Krištopanova 

 

http://www.sakumskola.lv/

