
Mācību darba sistēma 
attālinātajā mācību procesā

Ventspils Valsts 1. ģimnāzija
2020. gada maijs



Sandra Bauere, mūzika

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1. Tika aizpildīts iknedēļas darba plāns ar 
konkrētām norādēm.

2. Mācību grāmatā iegūstamā informācija, 
interneta resursos, mācību tēmai atbilstošie 
video vietnē www. youtube.com.

3. Veidoju prezentācijas, darba lapas konkrētā 
mācību satura apguvei.

1. Skolēnu patstāvīgais darbs ar tekstu mācību grāmatā.
2. Darbas lapas ar konkrētiem uzdevumiem.
3. Prezentāciju veidošana.
4. Tiešsaites koplietošanas dokumenti Google Docs.
5. Mācību spēles.
6. Radošie darbi- savas pārdomas, izjūtas par konkrētiem mūzikas, 

mākslas darbiem. 



Sandra Bauere, mūzika

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Tika nodrošināta gan rakstiskā, gan mutiskā saziņā e- 
klasē, WathsApp,telefensarunās, īsziņās.

2. Skolēni saņēma komentārus par padarīto.
3. Veicu skolēnu vērtēšanu ar “I” , “NV” .
4.  Pārbaudes darbu novērtēju 10. ballu sistēmā, veidojot 

Googl Doc formātā.

1. https://learningapps.org. 
2.  https://kahoot.it 
3. www.e-klase.lv
4. WathsApp
5. Google Doc.
6. www.yootube.com

un citi interneta resursi.

https://learningapps.org/watch?v=p2nr8khv520
https://kahoot.it/challenge/08935909?challenge-id=140b9d56-61d9-4af4-a3cc-25551f059782_1587495133143
http://www.yootube.com


Svetlana Bērziņa, krievu un franču valodas

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1. Skolotājas rakstīti darba plāni pa soļiem katrai mācību nedēļai, kuri 
bija pieejami mācību platformā www.eduspace.lv
2. Mācību grāmatas par apgūstamajiem mācību satura jautājumiem,  
norādot precīzas lappuses tēmu apgūšanā.
3. Skolotājas rakstīti mācību materiāli ar jauno vielu skaidrojumiem 
un paraugiem, kas skolēniem bija pieejami mācību platformā 
www.eduspace.lv
4. Skolotājas ierunāti audio skaidrojumi par būtiskākajiem mācību 
satura jautājumiem, kas skolēniem bija pieejamas WhatsApp grupā.
5. Papildus informācija par mācību satura jautājumiem 
www.uzdevumi.lv virtuālā skola, ar iespējāmību veikt uzdevumu 
paraugus un tūlīt saņemt skaidrojumu.
6. Sameklēti mācību video materiāli  www.youtube.com un citas 
internet saites (www.francaisfacile.com / 
https://www.lepointdufle.net/) par apgūstamajiem mācību satura 
jautājumiem, saites uz kuriem skolēniem bija pieejamas platformā 
www.eduspace.lv
7. WhatsApp grupā ievietotie norādījumi, uzdevumi un atbildes 
(izpildīties uzdevumi no darba burtnīcas salīdzināšanai ar skolēnu 
darbu), skaidrošana, atbildes uz jautājumiem gan individuāli, gan kopā 
klasei.

1.Mācību grāmatas un darba burtnīcas  uzdevumi par tēmu, kuri veicami 

darba burtnīcā un iesūtīti kā foto attēli e-klases pastā vai WhatsApp grupā.

2.Tiešsaistes konsultācijas ar skolēniem, atbildot uz skolēnu jautājumiem 

par mācību vielu, izmantojot WhatsApp grupu, individuāli WhatsApp vai 
telefoniski, kā arī e-klasē.

3.Konkrētu uzdevumu pildīšana, kuri izpildīti rokrakstā vai elektroniski ar 

datordruku  un iesūtīti WhatsApp individuāli.

4.Patstāvīgie darbi, vingrinājumi un uzdevumi tēmas apgūšanai (kā arī 
paškontrolei).  www.uzdevumi.lv virtuālā skola.

5.Vingrinājumi tēmas apgūšanai un vārdu krājuma papildināšanai ar 

skolotājas kontroli platformā www.quizlet.com

6.Mutvārdu uzdevumi un atbildes (monologi, dialogi, lasīšanas uzdevumi) 

WhatsApp video formātā.

7.Google tiešsaistes aptaujas anketas, kurās skolēniem bija jāatbild uz 

skolotāja uzdotajiem jautājumiem par apgūto mācību saturu.

8.Pārbaudes darbi - nosūtot darba lapas www.e-klase.lv  , vai izpildot 

uzdevumus Google tiešsaistes veidlapas, piedāvājot skolēniem divus 
variantu un ierobežojot ar darba izpildes laiku.

9.Noslēguma tēmas ieskaites, lai skolēns novērtētu savu zināšanu līmeni 

konkrētajā tēmā.

http://www.eduspace.lv/
http://www.eduspace.lv/
http://www.uzdevumi.lv
http://www.uzdevumi.lv
http://www.youtube.com
http://www.francaisfacile.com/
https://www.lepointdufle.net/
https://www.lepointdufle.net/
http://www.eduspace.lv/
http://www.eduspace.lv/
http://www.uzdevumi.lv
http://www.quizlet.com/
http://www.e-klase.lv


Svetlana Bērziņa, krievu un franču valodas

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1.Visiem skolēniem bija iespēja uzdot jautājumus un saņemt 
atbildes par mācību satura jautājumiem WhatsApp grupā, 
e-klasē un telefoniski individuāli.
2.Konsultācijas sākumā ierunāta audio ziņa, kas ir jāizdara un 
kur var saņemt palīdzību.
3.Saņemot un pārbaudot skolēnu darbus, katram skolēnam 
individuāli skaidroju WhatsApp vai www.e-klase.lv  par 
pieļautajām kļūdām iesūtītajos darbos, vienmēr rakstīju 
komentārus un sniedzu ieteikumus līdzīgo uzdevumu 
pildīšanai turpmāk.
4.Neskaidrību gadījumos komunikācija ar skolēniem  tika 
atrisināta ar e-klases pasta vai WhatsApp starpniecību.
5.Saziņu ar atsevišķiem skolēniem un viņu vecākiem veicu 
telefoniski.
6.Skolēnu darbus iknedēļā regulāri  novērtēju ar i/ni vai atzīmi 
un vērtējumus ierakstīju e-klases žurnālā. Ja ieplānotais nedēļas 
darbs nebija izpildīts (iesūtīts), atgādināju WhatsApp grupā, 
rakstot, ierunājot, fotografējot eduspace lapu, kā arī zvanot 
individuāli. 

1.Platformā www.eduspace.lv jaunās informācijas sniegšanai, darba plāna 

rakstīšanai, uzdevumu izpildes instrukciju došanai un pārbaudes darbu 
veidošanai.
2.www.uzdevumi.lv mācību vielas apguvei, paškontrolei un atgriezeniskās 
saites nodrošināšanai, kā arī pārbaudes darbu veidošanai, veidojot testus 
un uzdevumus atbilstoši mācību vielai katrai klasei.
3.Vārdnīcu veidošana www.quizlet.com atbilstoši apgūstāmai tēmai 
(krievu-latviešu, franču-latviešu), piedāvāju arī vidusskolēniem veidot 
vārdnīcas.
4.Aplikācija WhatsApp foto failu nosūtīšanai, informācijas saņemšanai, 
komentāru sniegšanai, individuālām un grupas sarunām ar izglītojamiem 
un viņu vecākiem, kā arī ar kolēģiem.
5.www.e-klase.lv foto failu nosūtīšanai, informācijas saņemšanai, 
komentāru sniegšanai.
6.Google veidlapas tiešsaistes aptauju un uzdevumu izpildei. Kopīgots 
Google dokuments atskaitei par nedēļā paveikto audzināmai klasei un 
darba plāna sastādīšanai un tēmu apguves ierakstīšanai.
7.www.youtube.com  mācību vielas pārskatamībai.
8.Zoom platforma tiešsaistes dalībai pedagoģiskajās sēdēs un skolas 
pasākumos.

http://www.e-klase.lv
http://www.eduspace.lv/
http://www.uzdevumi.lv/
http://www.quizlet.com/
http://www.e-klase.lv/
http://www.youtube.com


Lāsma Bērziņa, vācu valoda

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1. Izmantojot vietni whatsapp, kas izveidota katrai 
šī mācību priekšmeta klasei atsevišķi, skolēni 
katras nedēļas pirmdienā saņem informāciju par 
šīs nedēļas apgūstamo tēmu, kā arī izpildes laiku.

2. Vietnē google.classroom.com, skolēns saņem 
precīzus norādījumus - instrukcijas par 
veicamajiem uzdevumiem. Iegūsts piekļuvi 
teorijas materiāliem – prezentācijām un/vai video 
materiāliem, kā arī gūst iespēju sekot līdzi darbu 
izpildes termiņam, tādējādi plānojot savu laiku.

3. Valodas apmācības kanāli YouTube platformā, 
apskatot atsevišķas sērijas par apgūstamo tēmu.

4. Mācību materiāli 
https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte/ 
gramatikas uzdevumi online.

5. Vietne Quizlet.com, vārdu un frāžu apguvei.

1. Google tiešsaistes klase -  google.classroom dažādus mācību 
materiālu apkopošanai un skolēnu patstāvīgo darbu veikšanai, kurus 
skolēni var pildīt un iesniegt šeit pat Google Classroom.

2. Saņemot darba lapas E - klases e-pastā.
3. Gramatikas uzdevumi online - 

https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte/.
4. Vietne Quizlet.com - flash kartes vai vienkārši kartītes ar ilustrācijām 

un vārdiem.
5. Testi Kahoot.com mācību platformā.
6. YouTube vietne - klausīšanās uzdevumi.

https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte/
https://www.hueber.de/shared/uebungen/schritte/


Lāsma Bērziņa, vācu valoda

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Skolēni Word dokumenta darba lapās E - klases pastā vai 
google.classroom.com saņemēma pievienotus komentārus 
par izpildītajiem uzdevumiem.

2. Sazinoties ar skolēniem izmantojot e-klasi, e-pastu un 
whatsapp, katram individuāli sniedzot atbildi par 
izpildītajiem uzdevumiem.

3. aņemot izpildīto uzdevumu rezultātus, ar iespēju salīdzināt 
atbildes.

4. Par mācību priekšmetu sniedzot vērtējumu – ar  „ieskaitīts” 
(i) vai „neieskaitīts” (ni).

Kā galvenie mācību procesā izmantotie rīki un tiešsaistes 
apmācību platformas:

1. Whatsapp – saziņai ar skolēniem. 

Katru pirmdienu saņemot konkrētus norādījumus par 
nedēļas gaitā veicamajiem uzdevumiem, kā arī darba 
uzdevumu izpildes laikiem.

2. Mācību klasē google.classroom.com (pievienojot teorijas 
materiālus, prezentācijas, video un darba lapas);

3. E - klases pasts; 
4. Sociālā tīmekļa vietne YouTube;
5. Whatsapp - saziņai ar skolēniem.



Vita Bērzleja, ķīmija
1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1.Informācija nedēļas darba plānā, kur norādīts apgūstamais 
temats, kā arī informācija, kur pieejami piemērti, vizuālie 
materiāli.
2. Mācību grāmatas par apgūstamajiem mācību satura 
jautājumiem.
3.Skolotājas izveidotie materiāli, kuros parādīta uzdevumu 
risināšanas metodika.
4.Interneta vietne www.youtube.com papildus informācijas 
iegūšanai par apgūstamajiem mācību satura jautājumiem.
5.Vietne www.uzdevumi.lv papildus informācijas iegūšanai 
par apgūstamajiem mācību satura jautājumiem.
6.Vietne www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/kimija.html papildus 
informācijas iegūšanai par apgūstamajiem mācību satura 
jautājumiem.
Saites uz visiem materiāliem, kā arī skolotājas izstrādātie 
materiāli, skolēniem bija pieejami platformā 
www.edusspace.lv

1.Skolēnu patstāvīgais darbs ar tekstu, grafisko informāciju, tabulu 
datiem, papildus vizuālo materiālu. Dažāda veida uzdevumu risināšana, 
informācijas atlasīšana, analīze.
2.Konsultācijas ar skolēniem, atbildot uz skolēnu jautājumiem par 
mācību vielu, izmantojot www.eduspace.lv forumu, telefoniski, 
Whatsappā,  kā arī e-klasē.
3.Noslēguma pārbaudes darbi, nosūtot darba lapas www.e-klase.lv , kā 
arī uzdevumu pildīšana platformā www.eduspace.lv
4.Vizuālā materiāla (video, animācijas) veidošana par vielu apriti dabā
(11.kl.)
5.Pētnieciskais praktiskais darbs par metālu koroziju ietekmējošiem 
faktoriem (11.kl).

http://www.youtube.com
http://www.uzdevumi.lv/
http://www.siic.lu.lv/mat/atbalsts1/kimija.html
http://www.edusspace.lv/
http://www.edusspace.lv/
http://www.eduspace.lv/
http://www.e-klase.lv
http://www.e-klase.lv
http://www.eduspace.lv/


Vita Bērzleja, ķīmija

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1.Pēc darbu iesūtīšanas skolēniem bija iespēja salīdzināt savu 
uzdevumu risinājuma gaitu un atbildes ar skolotājas  piedāvāto 
risinājumu variantiem.
2.Individuālās konsultācijas e-klasē, kā arī Whatsappā.
3.Dažos gadījumos individuālas sarunas telefoniski.

1.Platforma www.eduspace.lv mācību materiālu ievietošanai, 
pārbaudes darbu veidošanai, atgriezeniskās saites 
nodrošināšanai.
2.Aplikācija WhatsApp saziņai ar skolēniem, pārbaudes darbu 
failu iesūtīšanai.
3.www.e-klase.lv failu nosūtīšanai, informācijas saņemšanai un 
nosūtīšanai, komentāru sniegšanai.
4.Google dokuments skolēniem veidojot kopīgu prezentāciju.
5.Kopīgots Google dokuments darba plāna sastādīšanai un 
tēmu apguves ierakstīšanai.
6.Platforma www.zoom.us tiešsaistes dalībai pedagoģiskās 
padomes sēdēs.

http://www.eduspace.lv/
http://www.e-klase.lv/
http://www.zoom.us/


Sofija Borsa, krievu valoda

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1. Skolotājas iknedēļas darba plāns, kurā tiek 
atspoguļots apgūstamais temats, vizuālie un 
praktiskie piemēri/uzdevumi.
    

2. Skolotājas veidotās darba lapas
3. Mācību grāmatās un darba burtnīcās piedāvātais 

mācību materiāls.
4. Interneta vietne www.youtube.com papildus 

informācijas iegūšanai un vizuālajiem piemēriem.
5. Virtuālā skola www.uzdevumi.lv jaunas vielas 

apgūšanai,  atkārtošanai un atsevišķu valodas 
prasmju pilnveidošanai.

6. Mācību vietne www.quizlet.com jauno vārdu 
apgūšanai un nostiprināšanai.

7. Mācību materiālu izskaidrošana, uzdevumu 
norāde, kļūdu skaidrošana caur www.e-klase.lv

1. Darba burtnīcas uzdevumi mācību satura apgūšanai un 
nostiprināšanai.

2. Darba lapas ar teorijas atgādnēm un veicamajiem uzdevumiem.
3. Vārdu krājuma apgūšana un papildināšana ar Interneta vietņu 

palīdzību
4. Ikdienas darbi, pārbaudes darbi mācību platformā www.uzdevumi.lv  
5. Radošie darbi par doto tēmu.

http://www.youtube.com/
http://www.uzdevumi.lv/
http://www.quizlet.com/
http://www.e-klase.lv/
http://www.uzdevumi.lv/


Sofija Borsa, krievu valoda

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Atgriezeniskās saites nodrošināšanai tika izmantota 
rakstiskā saziņa e-klasē, atsevišķos gadījumos WhatsAppā 
individuālās sarunās.

2. Skolēnu sasnieguma novērtēšanai tika izmantoti dažādi 
pārbaudes darbi ar vērtēšanas iespējām: i/ni, balles.

3. Skolēni regulāri saņēma komentārus par paveikto darbu: 
manas piezīmes, skaidrojumi par kļūdām, ieteikumi, kā arī 
atbildes uz skolēnu jautājumiem.

4. Par www.uzdevumi.lv platformu, kura automātiski labo 
skolēnu atbildes un sniedz atgriezenisko saiti gan 
skolēnam, gan skolotājam, jāpiebilst ka vismaz krievu 
valodā ļoti bieži sistēma pareizo atbildi neatpazīst un 
neieskaita. Līdz ar to katram uzdevumam gāju cauri un 
vairākās vietās punktus piešķīru manuāli. Diemžēl, jāatzīst, 
ka tādas situācijas rodas ne tikai uzrakstot vārdu ar lielo 
burtu vai ieliekot lieko atstarpi, bet arī uzrakstot identisko 
pareizajai atbildi, bet sistēma to neieskaita.

1. www.uzdevumi.lv tika izmantota virtuālā skola teorijas 
materiāla apguvei, praktiskiem uzdevumiem, kā arī 
pārbaudes darbiem

2. www.quizlet.com Palīgs skolēniem ar vārdu kartīšu 
palīdzību, pildot dažādus uzdevumus un spēlējot spēles, 
apgūt un ātrāk iegaumēt jaunos vārdus un vārdu 
savienojumus 

3. www.youtube.com  piedāvāju dažādus video, kuri palīdz 
skolēniem izprast materiālo, vizuāli rādot skaidrojumus un 
praktiskos piemērus

4. https://maconis.zvaigzne.lv/ 10.klasei (jaunajai)  ir iespēja 
noklausīties mācību grāmatas tekstus 

5. www.e-klase.lv visa informācijas un darbu apmaiņa, kā arī 
AS notika ar tā palīdzību. Iknedēļu tika sūtīts darba plāns, 
kā arī skolēni iesūtīja nofotografētas lapas 
(klades,DB,darba lapu). 

http://www.uzdevumi.lv/
http://www.uzdevumi.lv/
http://www.quizlet.com/
http://www.youtube.com/
https://maconis.zvaigzne.lv/
http://www.e-klase.lv


Rota Cīrule, informātika

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

Tā kā jauno tēmu jau bijām iesākuši skolā, tad galīgi 
jauns saturs 7. un 11. klasēm nebija jāmāca. 10.klasēm 
pamatā viss jau mācīts pamatskolā, tāpēc 10.klasē visu 
nostiprina un padziļina.

1. Gatavi video materiāli, izmantojot uzdevumi.lv, 
youtube.com

2. Pašas veidoti video.
3. tekstuāls apraksts klāt pie datnēm, kuras tiek 

nosūtītas skolēniem.

1. 7.klasēm bija jāveido diagrammas izklājlapās, darbi sastāvēja no 3 
daļām-
1) pēc dotajām diagrammām jānosaka grafika veids, jāizdomā 
virsraksts un jānorāda, ko vēl vajadzētu pievienot grafikam;
2) jāizveido diagrammas/ grafiki pēc parauga;
3) jāizveido diagrammas/ grafiki pēc nosacījumiem.

2. 10.klasēm bija līdzīgi kā 7.klasēm.
3. 11.klasēm tika izmantoti visi uzdevumi no VISC par datu bāzēm.

Skolēnu uzdevums sākumā bija atrasts, izpētīt, konsultēties savā starpā 
kā manis dotie uzdevumi veicami, tad no iesūtītajiem darbiem apkopoju 
raksturīgās kļūdas un neprecizitātes. Izveidoju video kā uzdevums bija 
jāveic.



Rota Cīrule, informātika

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Saņemot skolēna dabus, tie tiek izskatīti un uzreiz 
sniegti komentāri, kas ir jāuzlabo konkrētajā darbā;

2. Tiem skolēniem, kuriem viss izpildīts bija korekti tika 
nosūtīta kopīga vēstule.

3. Ja skolēns uzdeva jautājumu, tad atbilde tika sniegta pēc 
iespējas ārtāk, atbilstoši jautājumam un situācijai. 
Reizēm atbildes un jautājumiem tika sniegtas 
videoformātā.

1. Platforma zoom, lai ierakstītu video pamācības
2. uzdevumi.lv teorētiskiem jautājumiem
3. www.youtube.com un www.macibuvideo.lv  mācību 

vielas vizualizācijai
4. WhatsApp saziņai
5. e-klase norādījumu sniegšanai, darbu nosūtīšanai.

http://www.youtube.com
http://www.macibuvideo.lv


Sinta Daliņa, vēsture

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1. Jaunās vielas apguvei un uzdevumu izpildei  
tika izmantot mācību grāmata, norādot 
noteiktās lapas puses

2. Papildus informācija virtuālā skola Platforma 
uzdevumi.lv.

3. Pašas sagatavotas prezentācijas
4. Tiešsasites konsultācijas zoom
5. ZOOM stunda apgūstamā temata pārrunāšanai
6. Saziņa What App 

1. Individuāls darbs- darba lapu aizpilde
2. Darbs pāros- prezentāciju veidošana
3. ZOOM stnda atbildes uz frontālajiem jautājumiem
4. Lifta runa
5. Radošie, argumentācijas uzdevumi
6. Avotu analīze
7. Paškontroles uzdevumi - uzdevumi.lv
8. Pārbaudes darbi - uzdevumi.lv



Sinta Daliņa, vēsture

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Regulāra saziņa e-klases e-pastā, whatApp
2. Pēc katra uzdevuma katrs skolēns saņema labojumus
3. Regulārie vērtējumi - i, ni,  nv.
4. ZOOM konsultācijas, kļūdu analīze
5. Pārbaudes darbi- uzdevumi.lv

1. https://www.e-klase.lv/
2. https://www.uzdevumi.lv/
3. https://zoom.us/
4. https://web.whatsapp.com/
5. youtube.com 
6.   NHC video editor
7.

          

https://www.e-klase.lv/
https://www.uzdevumi.lv/
https://zoom.us/
https://web.whatsapp.com/


Ruta Dubra, matemātika

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1. Mācību grāmatas par apgūstamajiem mācību 
satura jautājumiem,  norādot precīzas lappuses 
tēmu apgūšanā.

2. www.uzdevumi.lv virtuālā skola teorijas 
materiāls un uzdevumu risināšanas paraugi un 
skaidrojumi.

3. www.youtube.com, norādot saites uz video 
prezentācijām.

4. www.macibuvideo.lv, norādot saites uz video 
prezentācijām.

5. Tiešsaistes nodarbības Zoom platformā par 
svarīgāko tēmā un jautājumu uzdošana par 
apgūstamo mācību saturu.

6. WhatsApp grupā ievietoti precīzi uzdevumu 
atrisinājumu un noformējumu paraugi ar 
skaidrojumiem.

1. Tiešsaistes konsultācijas ar skolēniem, atbildot uz skolēnu 
jautājumiem par mācību vielu, izmantojot WhatsApp grupu, 
individuāli WhatsApp vai telefoniski.

2. Konkrētu uzdevumu risināšana no mācību grāmatas, kuri izpildīti 
rokrakstā un iesūtīti WhatsApp individuāli.

3. Patstāvīgie darbi - vingrinājumi un uzdevumi paškontrolei 
www.uzdevumi.lv virtuālā skola.

4. Pārbaudes darbi - nosūtot darba lapas www.e-klase.lv  , piedāvājot 
katram skolēnam individuālu variantu.

5. Skolēniem iespēja pārbaudīt atrisinājumus, izmantojot platformu 
www.geogebra.com 

6. Skolēnu veidotas darba grupas savstarpējām konsultācijām par 
apgūstamo mācību vielu.

http://www.uzdevumi.lv
http://www.youtube.com
http://www.macibuvideo.lv
http://www.uzdevumi.lv
http://www.e-klase.lv
http://www.geogebra.com


Ruta Dubra, matemātika

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Tiešsaistes konsultācijas WhatsApp grupā, pārrunājot 
uzdevumu risināšanā pieļautās kļūdas, dodot ieteikumus 
efektīvākai risināšanas metodei vai paņēmienam, 
sniedzot emocionālu atbalstu.

2. Tiešsaistes konsultācijās platformā Zoom, pārrunājot 
pārbaudes darbu rezultātus un sniedzot  ieteikumus 
līdzīgu uzdevumu risināšanai.

3. Katram skolēnam individuāls skaidrojums WhatsApp vai 
www.e-klase.lv  par pieļautajām kļūdām iesūtītajos 
darbos un vērtējuma pamatojums. 

1. Aplikācija WhatsApp foto failu nosūtīšanai, informācijas 
saņemšanai, komentāru sniegšanai, individuālām un 
grupas sarunām.

2. www.e-klase.lv foto failu nosūtīšanai, informācijas 
saņemšanai, komentāru sniegšanai.

3. www.uzdevumi.lv mācību vielas apguvei un 
atgriezeniskās saites nodrošināšanai.

4. www.youtube.com un www.macibuvideo.lv  mācību 
vielas vizualizācijai

5. www.geogebra.com atrisinājumu pārbaudei  
6. Zoom platforma tiešsaistes konsultācijām skolēniem, 

dalībai pedagoģiskajās sēdēs un skolas pasākumos.
7. Kopīgots Google dokuments atskaitei par nedēļā 

paveikto audzināmai klasei

http://www.e-klase.lv
http://www.e-klase.lv
http://www.uzdevumi.lv
http://www.youtube.com
http://www.macibuvideo.lv
http://www.geogebra.com


Skaidrīte Dzindzuka, ģeogrāfija

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1. Jaunas vielas apguvē un uzdevumu izpildē tika 
ieteikts mācību grāmatas teksts ( norādot lpp.)

2. Uzdevumiem tika izmantoto Zvaigzne ABC 
mācību materiāli

3. Ieskaitēs un uzdevumos bija jāatrod 
informācija mācību grāmatas un atlanta kartēs.

4. 10.klasēm tika izmantota V.Segliņa prezentācija 
par pasaules tautām un valodām

5. 7.,8. un 11. klasē bija jānoskatās dokumentālās 
filmas par attiecīgo tēmu.

6. Mājas darbos bija jāizmanto kontūrkarts
7. Prezentāciju veidošanā un krustvārdu mīklas 

risināšanā bija nepieciešami internetā resursi

1. Darba lapas
2. Uzdevumi mācību grāmatā  “Pārbaudi sevi!”
3. Atbildes uz jautājumiem tēmas noslēgumā
4. Tēzes par redzēto prezentācijā un dokumentālajās filmās TV
5. Aizpildītas kontūrkartes
6. Prezentācijas



Skaidrīte Dzindzuka, ģeogrāfija

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Skolēnu iesūtītie mājas darbi tika vērtēti ar ar i/ni/nv
2. Ieskaites un prezentācijas tika vērtētas ar atzīmi
3. ja skolēniem bija jautājumi par iesūtīto darbu , atbildēju 

e-klasē vai e-pastā
4. Izskaidroju prezentāciju vērtēšanas kritērijus

1. “Māconis”  Zvaigzne ABC digitālie risinājumi mācībām
2. Pārvērtu PDF formātu Word formātā, lai skolēni var 

rediģēt darba lapas
3. Ar skolēniem un vecākiem sazinājos e-klasē un e-pastā
4. ZOOM platformu izmantoju, lai piedalītos 

pedagoģiskajās sēdēs



Ilze Gundare, latviešu valoda un literatūra

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1. Skolotājas aizpildītais nedēļas darba plāns ar 
apgūstamo tematu, vizuālajiem un praktiskiem 
piemēriem/uzdevumiem.

2. Skolotājas veidotās darba lapas par noteiktu 
tēmu noteiktā klašu grupā. 

3. Teorijas materiāls mācību grāmatās, 
www.soma.lv, norādot konrētas lappuses.

4. Vizuālais materiāls www.soma.lv,
www.uzdevumi.lv , www.maciunmacies.lv , 
www.youtube.lv , www.letonika.lv , 
www.maconis.zvaigzne.lv, 
www.valoda.ailab.lv, www.tezaurs.lv, 
www.valodasrokasgramata.lv

5. Mācību uzdevumu skaidrojumi tiešsaistes 
nodarbībās www.zoom.us, www.e-klase.lv 

6. Individuālas konsultācijas www.e-klase.lv, 
WhatsApp, telefoniski, ar īsziņu palīdzību.

7. Stundu plānojums e-klasē.
8. Papildus informācija, ja nepieciešama, 

www.e-klase.lv, WhatsApp, telefoniski, 
www.zoom.us

1. Darbs ar mācību grāmatu.
2. Uzdevumi darba lapās.
3. Uzdevumu pildīšana https://www.uzdevumi.lv/, 

http://valodasrokasgramata.lv/, 
4. Tiešsaistes nodarbības https://zoom.us/
5. Lasīšanas semināri, lasītāja kartes pildīšana.
6. Darbs ar tekstu, informācijas apkopojums - prezentācijas 

veidošana par noteiktu tēmu, esejas rakstīšana.
7. Radošā rakstīšana - domraksts.
8. Google doc pašvērtējuma anketas, kurās tika atspoguļots mācību 

process attālinātas mācīšanās laikā, sniegums mācību gada 
garumā.

9. Pašpārbaudes uzdevumi www.uzdevumi.lv, www.soma.lv, 
www.valodasrokasgramata.lv 

10. Zināšanu nostiprināšanas uzdevumi skolotāja sagatvotās darba 
lapās, kurās ietverta arī atgriezeniskā saite.

11. Pārbaudes darbi - skolotāja gatavoti uzdevumi, 
www.maconis.zvaigzne.lv 

http://www.soma.lv
http://www.uzdevumi.lv
http://www.maciunmacies.lv
http://www.youtube.lv
http://www.letonika.lv
http://www.maconis.zvaigzne.lv
http://www.valoda.ailab.lv
http://www.tezaurs.lv
http://www.zoom.us
http://www.e-klase.lv
http://www.e-klase.lv
https://www.uzdevumi.lv/
http://valodasrokasgramata.lv/
https://zoom.us/
http://www.uzdevumi.lv
http://www.soma.lv
http://www.valodasrokasgramata.lv
http://www.uzdevumi.lv


Ilze Gundare, latviešu valoda un literatūra

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Atgriezeniskās saites nodrošināšanai tika izmantota 
rakstiskā un mutiskā saziņa e-klasē, WhatsApp grupā, 
telefonsarunās un īsziņās.

2. Skolēnu prasmju un zināšanu novērtēšana ar dažādiem 
pārbaudes darbiem,izmantojot vērtēšanas iespējas  i/ni, 
balles. Vērtējumu reģistrēšana e-klases žurnālā. Ja darba 
veikšana tika kavēta, peronīgas telefonsarunas vai 
lūgums palīdzēt klases audzinātājai.

3. Google doc nedēļas atskaite par paveikto/problēmām  
mācību darbā.

4. Komentāri un nesaprotamā skaidrojums par paveikto 
darba procesa laikā - komentāri, piezīmes, atbildes uz 
skolēnu jautājumiem e-klasē u. c.

5. Pārbaudes darbu analīzes tiešsaistē www.zoom.us
6. Skolēnu darba pašanalīze.

Lai sazinātos un mācītos, tika izmantoti 
1. https://www.e-klase.lv/
2. https://zoom.us/
3. https://www.whatsapp.com/
4. Telefona iespējas - sarunas, īsziņas

 Lai mācītos, tika izmantoti :
5. www.soma.lv
6. valoda.ailab.lv
7. www.tezaurs.lv
8. www.maciunmacies.lv
9. www.maconis.zvaigzne.lv

10. www.youtube.com
11. https://satori.lv/
12. https://www.letonika.lv/
13. http://valodasrokasgramata.lv/
14. https://www.uzdevumi.lv/

http://www.zoom.us
https://www.e-klase.lv/
https://zoom.us/
https://www.whatsapp.com/
http://www.soma.lv
http://www.tezaurs.lv
http://www.maciunmacies.lv
http://www.maconis.zvaigzne.lv
https://satori.lv/
https://www.letonika.lv/
http://valodasrokasgramata.lv/
https://www.uzdevumi.lv/


Irina Ivane, bioloģija

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1. Mācību grāmatas, norādot prezīzas grāmatas 
lapaspuses par apgūstamās tēmas saturu.

2. Platformas www. soma.lv viedstundu norādīšana, 
lai interaktīvi apgūtu mācību tēmu, ar iespējām 
noskatīties arī zinātnisku mācību video par dabas 
likumsakarību.(7.-9.kl.) 

3. Papildus informāciju par mācību satura 
jautājumiem www.uzdevumi.lv virtuālā skola, ar 
iespējām veikt uzdevumu paraugus un tūlīt saņemt 
skaidrojumu.

4. Vizuālie materiāli un laboratorijas darbi tika 
norādīti vietnē www.dzm. atbalsta materiāli.

5. Norādot saites uz prezentācijām mācību satura 
padziļinātai apguvei 
www.slideshare.net/uzdevumi ,  
www.daba.gov.lv (9.-12.kl.)

6. Tiešsaites konsultācijas zoom platformā- mācību 
tēmas skaidrošana ar konkrētiem jautājumiem un 
iegūtām atbildēm.(9.-12.kl.)

7. WhatsApp grupā ievietotie uzdevumi, tēmas 
skaidrošanai tiešsaites konsultācijai. (ātrāka saziņa)

1. Mācību grāmatas uzdevumi DP  un mājas laboratorijas darbi par tēmu, 
kuri veicami pierakstu burtnīcā un iesūtīti kā foto faili e-klases pastā. 
(ģenētikas uzdevumi 11.kl.)

2. Tiešsaites konsultācijās, atbildot uz konkrētiem skolēnu jautājumiem 
par tekošo mācību vielu, un patstāvīgi veikto mājas darbu atbilžu 
salīdzināšana un  pārrunāšana.(ekoloģiskie faktori- 10.kl.)

3. www.soma.lv  viedstundas sākumā testa pildīšana- Ko tu jau zini? un pēc 
tēmas apgūšanas pašpārbaudes kopsavilkuma testa pildīšana ar tūlītēju 
atgriezenisko saiti, ierakstot % nedēļas veikuma tabulā.(vienšūnu, 
daudzšūnu aļģes 7.kl.)

4. Patstāvīgie darbi platformā uzdevumi.lv virtuālā skola tēmas apgūšanai. 
(9.kl.- galvas un muguras smadzenes)

5. WhatsApp grupā un individuālā  Whatsapp konkrētu mājas uzdevumu 
izsūtīšana, kā arī atbilžu iesniegšana.(koakcijas 10.dz)

http://www.uzdevumi.lv
http://www.dzm
http://www.slideshare.net/uzdevumiun
http://www.daba.gov.lv


Irina Ivane, bioloģija

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Audzēkņiem bija iespēja uzdot jautājumus, saņemt atbildes par 
mācību vielu, veicamiem uzdevumiem, vērtējumu skaidrojumu 
WhatsApp grupā un individuāli, e-klases pastā, zoom tiešsaitē, 
telefoniski un SMS.

2. Iespējamos uzdevumu skaidrojumus, atbildes skolēni saņēma ar 
WhatsApp grupu pēc darbu iesūtīšanas laika limita.

3. Izmantojot mācību procesā platformas uzdevumi.lv un soma.lv 
kopsavilkuma testus ar atgriezenisko saiti, skolēni sekoja līdz savam 
zināšanu progresam.

4. Saziņu atsevišķos gadījumos veicu telefoniski gan ar skolēnu, gan ar 
viņa vecākiem par mācību procesa nodrošināšanu.

5. Skolēnu apgūtā mācību standarta prasības novērtēju ar i/ni, % vai 
vērtējumu ballēs, reģitrējot regulāri un savlaicīgi e- klases žurnālā. Ja 
veicamie uzdevumi nebija laikus izpildīti, atgādināju telefoniski, WA 
individuāli, gan e- klases pastā, gan informējot klases audzinātāju 
atsevišķos gadījumos.

6. Regulāri sekoju audzināmās klases nedēļas veikumam Google 
dokumentā, atgādinot  par tabulas aizpildīšanu un ierakstu veidu.

1. www.e-klase.lv izmantoju ar skolēnu informācijas apmaiņai, 
veicamo uzdevumu nosūtīšanai, instrukciju došanai, komentāru 
sniegšanai, foto failu iesūtīšanai, kā arī saziņai ar skolas vadību, 
kolēģiem. 

2. www.uzdevumi.lv mācību vielas apguvei, zināšanu paškontrolei, 
kārtējo un noslēguma pārbaudes darbu izmantošana un jaunu 
pārbaudes darbu veidošana atbilstoši katras klases skolēnu spēju 
līmenim, atgriezeniskās saites nodošanai.

3. www.soma.lv izmantoju 7.-9.kl. skolēniem jaunās vielas apguvei, 
paškontroles testu pildīšanai un pārbaudes testu pildīšanai.

4. Aplikācija WhatsApp konsultāciju novadīšana, saziņa ar skolēniem 
par paveikto, komentāru, informācijas sniegšanai, foto failu 
sūtīšanai, saziņa ar audzināmiem, kolēģiem. WhatsApp video 
izmantoju individuālu skolēnu vērtējumu uzlabošanai.

5. Platformu Zoom izmantoju tiešsaites konsultācijām, AS sniegšanai, 
10.dz klases stundām, individuālai vērtējumu uzlabošanai, kā arī 
dalībai pedagoģiskās sēdēs un skolas pasākumos.

6. Audzināmai klasei kopīgots dokuments Google dokumentā, 
atskaitei par nedēļā paveikto(pirmās trīs nedēļas WhatsApp grupā, 
pēc tam e-klasē)

7. TV mācību raidījums “Tava klase”.

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


Ilona Ivanova, angļu valoda

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1. Skolotājas aizpildītais nedēļas darba plāns, kurā tiek atspoguļots 
apgūstamais temats, vizuālie un praktiskie piemēri/uzdevumi.

2. Skolotājas veidotās darba lapas par noteiktu tēmu noteiktā klašu 
grupā (Book Review/ Double Entry/This Day in History).

3. Mācību grāmatas un darba burtnīcas piedāvātais mācību 
materiāls.

4. Interneta vietne www.youtube.com papildus informācijas 
iegūšanai, savas pieredzes aprakstīšanai radošajā rakstu darbā.

5. Mācību platforma https://www.uzdevumi.lv/ jaunas vielas 
apgūšanai, vielas atkārtošanai un atsevišķu valodas prasmju 
pilnveidošanai.

6. Vielas skaidrošana, uzdevumu norāde, kļūdu skaidrošana caur 
https://www.e-klase.lv/ un WhatsApp grupu: vēstules, balss 
ziņas.

7. Papildus Interneta/TV resursu izmantošana jaunas vielas 
apguves procesā: https://www.tavaklase.lv/, 
https://ebookfriendly.com/sites-where-you-can-read-books-onli
ne/, https://www.esl-lounge.com/student/, 
https://www.bbc.com/news/stories u.c.

8. Tiešsaistes konsultācijas Zoom platformā.

1. Platforma Zoom- stāstījumi, prezentācijas, jaunas vielas 
apguve, darba rezultātu pārrunāšana.

2. Google doc- projekta darba veikšanai.
3. Darbs ar tekstu - grāmatas pārskata veidošana, 

nepieciešamās informācijas atlasīšana prezentācijas 
veidošanai.

4. Darbs ar IT - informācijas atlase, apstrāde un 
prezentāciju veidošana.

5. Radošā rakstīšana - intervijas veidošana ar kādas 
profesijas pārstāvi, grāmatas pārskata rakstīšana, savas 
pārdomas par kādu pasaulē nozīmīgu notikumu.

6. Pašpārbaudes uzdevumi - uzdevumi.lv, darba lapas, 
jautājumu uzdošana

7. Skolotājas veidotās pašvērtējuma anketas, kurās tika 
atspoguļots mācību process attālinātas mācīšanās laikā, 
gatavība eksāmenam, sniegums mācību gada garumā.

https://www.youtube.com/?gl=LV
https://www.uzdevumi.lv/
https://www.e-klase.lv/
https://www.tavaklase.lv/
https://ebookfriendly.com/sites-where-you-can-read-books-online/
https://ebookfriendly.com/sites-where-you-can-read-books-online/
https://www.esl-lounge.com/student/
https://www.bbc.com/news/stories


Ilona Ivanova, angļu valoda

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Atgriezeniskās saites nodrošināšanai tika izmantota rakstiskā un 
mutiskā saziņa e-klasē, WhatsApp grupā, telefonsarunās un īsziņās.

2. Izmēģinot eksāmena mutisko daļu 12.klašu grupās, katrs skolēns 
individuāli saņēma komentāru ar iegūto punktu skaitu atbilstoši 
kritērijiem, klāt pievienojot  komentārus par pozitīviem momentiem 
un uzlabojamām lietām atbildes laikā. 10.un 11.klāsu grupās sniedzu 
vispārīgus komentārus par paveikto darbu, piezīmējot, ka ir 
iespējams iegūt individuālo komentāru par veikto uzdevumu.

3. Skolēnu snieguma novērtēšanai tika izmantoti dažādi pārbaudes 
darbi ar vērtēšanas iespējām: i/ni, %, balles. Vērtējumi un nodarbību 
tēmas tika reģistrētas e-klases žurnālā. Ja darba veikšana tika kavēta, 
sazinājos personīgi ar skolēnu vai informēju klases audzinātāju.

4. Tika izveidotas divas atgriezeniskās saites aptaujas 12.klašu 
skolēniem un 10./11.klašu skolēniem, saistībā gan ar attālināto 
mācīšanos un gatavošanos eksāmeniem, gan par mācību gadu 
kopumā (self assessment and reflection).

5. Ja bija radies jautājums par uzdevumu kādam individuāli, atbildi 
sniedzu klašu grupai kopumā, pašpārbaudes uzdevumiem atbildes 
tika sūtītas grupas čatā vai e-klasē.

6. Skolēni saņēma komentārus par paveikto darba procesa laikā: gan 
manas piezīmes, gan atbildes uz skolēnu jautājumiem.

1. https://www.e-klase.lv/
2. https://www.uzdevumi.lv/
3. https://zoom.us/
4. https://web.whatsapp.com/
5. https://drive.google.com/
6. https://www.tavaklase.lv/
7. https://www.youtube.com/ u.c. interneta avoti

https://www.e-klase.lv/
https://www.uzdevumi.lv/
https://zoom.us/
https://web.whatsapp.com/
https://drive.google.com/
https://www.tavaklase.lv/
https://www.youtube.com/


Vija Jakovļeva, angļu valoda

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1. Mācību grāmata, darba burtnīcas, norādot 
precīzas grāmatas lapaspuses par attiecīgo 
tēmu.

2. Mani izstrādātie uzdevumi, izmantojot 
dažādas, manas grāmatas angļu valodas 
apguvei.

3. Iepazīstināšana ar dažādiem veidiem kā apgūt 
un paplašināt vārdu krājumu angļu valodā.

4. Skolotājas rakstīti konkrēti darba plāni katrai 
nedēļai E-klasē.

5. Interneta resursi.

1. Darba burtnīcas uzdevumi mācību satura apgūšanai un 
nostiprināšanai.

2. Darba lapas ar veicamajiem uzdevumiem.
3. Īsā konspekta rakstīšana par noskatīto filmu angļu valodā pēc 

skolēna izvēles.
4. Vārdu krājuma apgūšana un papildināšana.
5. Dažāda veida krustvārdu mīklas.
6. Esejas par doto tēmu.



Vija Jakovļeva, angļu valoda

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Skolēnu apgūtā mācību standarta prasības novērtēju ar 
i/ni/nv.

2. Vērtējumus skaidroju E-klasē individuāli katram 
skolēnam.

3. Atbildēju uz skolēnu jautājumiem.
4. Regulāri sekoju līdzi audzināmās klases nedēļas 

veikumam izveidotajā tabulā “Paveiktais nedēļas laikā”, 
atgādinot par tabulas aizpildīšanu.

1. www.e-klase.lv izmantoju ar skolēniem informācijas 
apmaiņai, veicamo uzdevumu nosūtīšanai, instrukciju 
došanai, komentāru sniegšanai, failu iesūtīšanai, kā arī 
saziņai ar vecākiem, skolas vadību un kolēģiem.

2. Aplikāciju WhatsApp izmantoju lai sazinātos ar 
skolēniem par paveikto, informācijas sniegšanai, saziņai 
ar audzināmajiem, viņu vecākiem, saziņai ar kolēģiem.

3. Audzināmajai klasei kopīgots dokuments atskaitei par 
padarīto darbu nedēļā, veiksmēm un neveiksmēm.

4. Krustvārdu mīklas, vārdu veidošana.

http://www.e-klase.lv


Anita Jozus, sociālās zinības, ekonomika, psiholoģija

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1. Mani  izstrādātie uzdevumi, darba lapas,  
izstrādātie mācību teksti un PP prezentācijas 
skolēniem tika nodoti, izmantojot e-klases 
pastu.

2. Skolēniem tika dotas norādes uz pieejamiem 
uzdevumiem un to skaidrojumiem vietnē  
uzdevumi.lv, elektroniskajiem mācību 
materiāliem,   tika piedāvāti  linki uz 
atbilstošiem videomateriāliem . videolekcijām 
un vebināriem.

3. Papildus skolēniem devu norādes par mācību 
grāmatās pieejamo informāciju.

1. Skolēni, izmantojot manas piedāvātās prezentācijas, veidoja 
ierakstus tabulās, atspoguļojot svarīgāko apgūto informāciju.

2. Skolēni veidoja reklāmas par uzdoto tēmu, izmantojot tiešsaistē 
kopīgotu dokumentu,  veidoja prezentāciju par drošību internetā,  
ievietoja savus radošos darbus par dažādu atkarību kaitīgo 
iedarbību uz fizisko un mentālo veselību

3. Skolēni rakstīja atziņas par skatītajiem vebināriem, videolekcijām 
un videofilmām

4. Skolēni piedalījā ZOOM konferencēs, kuru laikā aizstāvēja savus 
paveiktos darbus

5. Skolēni pētīīja Latvijas dalību Starptautiskajās organizācijās, 
izmantojot WebQuest metodi, sava pētījuma rezultātus 
atspoguļojot kopīgotā dokumentā.

6. Skolēni veica pašpārbaudes uzdevumus vietnē uzdevumi.lv



Anita Jozus, sociālās zinības, ekonomika, psiholoģija

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Regulāra sarakste ar izglītojamiem, izmantojot e-klases 
pastu.

2. Par darba sasniegumiem skolēnus   informēju, nosūtot 
individuālus komentārus e-klases pastā.

3. Kopīgotajos dokumentos, skolēniem bija iespēja redzēt 
citu klasesbiedru paveikto un veikt gan pašnovērtējumu, 
gan savstarpējo novērtēšanu.

4. Skolēniem kopīgotā dokumentā  piedāvāju atbildēt uz 
anketas jautājumiem gan par mācību tēmām, gan mācību 
procesu kopumā.

5. Saziņu ar atsevisķiem skolēniem un viņu vecākiem veicu 
telefoniski.

6. Skolēnu darbus regulāri  un vēnovērtēju ar atzīmi vai 
ieskaiti un vērtējumus ierakstīju e-klases žurnālā.

1. E-klases pasts saziņai ar skolēniem, informācijas 
apmaiņai

2. uzdevumi.lv pašpārbaudes darbu veikšanai un 
pārbaudes darbu veidošanai, veidojot testus un 
uzdevumus.

3. socrative.com testu un pārbaudesdes darbu veidošanai
4. Google dokumenti, veidojot klases kopīgas prezentācijas 

par tēmu, ievietojot kopīgā dokumentā radošos darbus, 
aizpildot aptauju par dažādām mācību tēmām un mācību 
procesu.

5. Audzināmā klase regulāri kopīgotā dokumentā rakstīja 
atskaiti par padarītajiem darbiem un problēmām 
mācību procesā.

6. Whatsapp lietoju saziāņai ar izglītojamiem un viņu 
vecākiem, kā arī ar kolēģiem

7. Izmantoju ZOOM konferenci audzināšanas stundās, 
skolēnu prezentācijās, konsultējot izglītojamos 
neskaidru jautājumu risināšanā un gatavojoties 
pārbaudes darbiem, kā arī sazinoties ar kolēģiem, 
koordinējot mācību procesu.



Imants Kagainis, fizika

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1. 1. Skolotāja izstrādātās darba lapas, nosūtītas E 
-klases pastā.

2. Skolotāja konspektīvi matetiāli par jaunām 
tēmām un visaptveroši uzdevumu piemēri( E 
-klases pasts).

3. Norādes www.uzdevumi.lv, kur var gūt ļoti 
noderīgu informāciju katrā mācību tēmā.

4. Papildus vizuālā informācija un video mācību 
materiāli www.macibuvideo.lv .

5. Eksperimentāli videomateriāli vietnē: 
www.fizmix.lv .

6. Informatīvi mācību materiāli MG: Fizika 
8.kl,9.kl,12.kl.

1. komunikācija ar skolēniem portālā: www.inbox.lv .
2. Informācijas apmaiņa ar skolēniemWhatsapp vietnē.
3. Eksperimentālās metodes un vizualizācija ar www.macibuvideo.lv 

starpniecību.
4. Prezentācijas un to iesūtīšana portālā www.inbox.lv .
5. Problēmsituāciju uzdevumu risināšana, kuros daļa skolēnu 

demonstrēja inovatīvu pieeju.

http://www.uzdevumi.lv
http://www.macibuvideo.lv
http://www.fizmix.lv
http://www.inbox.lv
http://www.macibuvideo.lv
http://www.inbox.lv


Imants Kagainis, fizika

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Komunikācija ar skolēniem neskaidrību gadījumos tika 
atrisināta ar E -klases pasta starpniecību.

2. Ja uzdevumu risināšanā vajadzīga palīdzība, tad to varēja 
atrast arī vietnē: www.uzdevumi.lv.( ļoti labi uzdevumu 
risināšanas piemēri, kas ir vitāli svarīgi).

3. Tiešsaistes konsultācijas ar atsevišķiem skolēniem 
portālā www.zoom.lv , kur bija iespēja uzdot jautājumus.

4. Daļēji atgriezniskā saite ar skolēniem tika nodrošināta ar 
vietnes: Whatsapp starpniecību!

1. Galvenokātr tika izmantots portāls: www.uzdevumi.lv 
2. Tika izmantots nedaudz arī  portāls www.soma.lv 
3. Mērķtiecīgi  papildus skolēni izmantoja portālu: 

www.macibuvido.lv (uzdevumi, testivizuāli 
demonstrējumi).

4. Eksperimentus (daļu)mācību procesā varēja skatīt 
portālā:www.fizmix.lv .

5. Viena daļa skolēnu izmantoja portālu:www.eduspace 
e-mācības.

6. No aprīļa mēneša skolēniem bija iespēja izmantot TV 
mācību raidījumu: ‘’Tava klase’’

http://www.uzdevumi.lv
http://www.zoom.lv
http://www.uzdevumi.lv
http://www.soma.lv
http://www.macibuvido.lv
http://www.fizmix.lv
http://www.eduspace


Monika Kalniņa, vizuālā māksla, kulturoloģija

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1. Skolotājas pildītais nedēļas mācību plāns, kurā 
tika norādīts apgūstamais temats, nosūtītas 
skolotājas izstrādātas darba lapas un PP 
prezentācijas, vizuālie un praktiskie piemēri, 
izmantojot e-klase pasts.

2. Mācību platforma uzdevumi.lv teorētiskais 
materiāls un uzdevumi vingrinājumiem/ tests.

3. Interneta vietne  youtube.com papildus 
informācijas iegūšanai, savas radošās darbības 
dažādošanai.

4. Papildus interneta resursu izmantošana 
informācijas iegūšanai mācību vielas 
dažādošanai: 
https://bibliotekaberniem.rcb.lv/2017/04/50
-virtualie-muzeji-kolekcijas-izstades-un-eksku
rsijas-latvija-un-pasaule/ 

5. Mācību procesā veicu skolēnu formatīvo 
vērtēšanu un summatīvo vērtēšanu.

6. Veicu papildus norādes un konsultācijas 
skolēniem e-klase pasts.

1. Skolēni, izmantojot skolotājas piedāvātās prezentācijas , pildīja 
darba lapas, veica ierakstus tabulās, veidoja radošus uzdevumus.

2. Izmantojot mācību grāmatu/ skolotājas veidotu prezentāciju 
kulturoloģijā, skolēnu patstāvīgs darbs ar tekstu.

3. Tabulas un darba lapas ar konkrētiem uzdevumiem.
4. Tiešsaites koplietošanas dokumenti Google Docs.
5. Radošie uzdevumii par konkrētiem mākslas un mūzikas darbiem.
6. Pašpārbaudes uzdevumi un testi mācību platformā uzdevumi.lv

https://bibliotekaberniem.rcb.lv/2017/04/50-virtualie-muzeji-kolekcijas-izstades-un-ekskursijas-latvija-un-pasaule/
https://bibliotekaberniem.rcb.lv/2017/04/50-virtualie-muzeji-kolekcijas-izstades-un-ekskursijas-latvija-un-pasaule/
https://bibliotekaberniem.rcb.lv/2017/04/50-virtualie-muzeji-kolekcijas-izstades-un-ekskursijas-latvija-un-pasaule/


Monika Kalniņa, vizuālā māksla, kulturoloģija

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Atgriezeniskā saite rakstiskā saziņa e-klase pasts, 
telefonsarunas un īsziņas, WathsApp.

2. Saziņu ar atsevišķiem skolēniem un viņu vecākiem veicu 
telefoniski.

3. Skolēnu iknedēļas darbus novērtēju ar “i/ni” e-klases 
žurnālā.

4. Pārbaudes darbus novērtēju 10 ballu sistēmā, ierakstot 
e-klases žurnālā.

1. e-klase.lv saziņai ar skolēniem, informācijas apmaiņa
2. WhatsApp saziņa ar kolēģiem un audzināmo klasi
3. Google Doc. aptaujas par mācību procesu, mācību 

tēmām
4. www.yuotube.com un citi interneta avoti mācību 

uzdevumu dažādošanai
5. zoom.us saziņa ar kolēģiem mācību procesa 

koordinēšanai un konferencēm ar audzināmo klasi
6. uzdevumi.lv mācību vielas apguvei, paškontrolei un 

atgriezeniskās saites iegūšanai

http://www.yuotube.com


Alvis Kambuts, mājturība un tehnoloģijas

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1.  Rakstīju mācību uzdevumus, kas skolēniem bija 

pieejami sistēmā Eduspace un e-klasē (pamatā)
 

2. Norādīti mācību video www.youtube.com par 
mācību satura jautājumiem.

3. 3.     Tika aizpildīts iknedēļas vai divu nedēļu darba 

plāns ar konkrētām norādēm un uzdevumiem.

4. Samaklēju vizuālā informācija, pats rasēju, zīmēju.

1. Darba lapas ar veicamajiem uzdevumiem
2. Radošie darbi par doto tēmu.
3. Prakstisks darbs, piemēram uztura pagatavošana
4. Tiešsaistes diskusijas ar skolēniem, izmantojot platformu Zoom .

http://www.youtube.com/


Alvis Kambuts, mājturība un tehnoloģijas

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Sarakste ar izglītojamiem, izmantojot e-klases pastu 

(pamatā),  WathsApp.

2. Par darba sasniegumiem un kļūdām skolēnus   informēju,
nosūtot individuālus komentārus e-klases pastā.
  

3. Ar dažiem (parādniekiem) skolēniem un audzinātājām veicu
telefoniski.
   

4. Skolēnu darbus novērtēju ar atzīmi vai ieskaiti un vērtējumus
ierakstīju e-klases žurnālā.

1. www.youtube.com video izvietošanai

2. https://my.e-klase.lv vērtējumu izlikšanai,
3. saziņai ar skolēniem.

4. www.zoom.us platformu tiešsaites skolas rīkotajos 

pasākumos ,dalībai konsultāciju laikā, pedagoģiskajās sēdēs.

http://www.youtube.com/
https://my.e-klase.lv/
http://www.zoom.us/


Vita Kaudze, vēsture, kulturoloģija

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1. Mācību grāmatas par apgūstamajām mācību 
satura tēmām, norādot precīzas lappuses , 
konkrētus jautājumus tēmas pgūšanai.

2. Manas pašas izstrādātās darbalapas ar dažāda 
domāšanas līmeņa uzdevumiem, kā arī arī pašas 
izstrādātas PowerPoint prezentācijas.

3. Izmantoju arī elektronisko vietni 
www.uzdevumi.lv virtuāla skola- kur izmantota 
tika gan teorija , gan uzdevumi un testi , skolēnu 
apgūstamās tēmas paškontrolei.

4. Izmantoju elektronisko vietni www.pavelsjurs.lv- 
mājaslapu, kura ietver Latvijas un pasaules 
vēstures apguvi vidusskolā. šaja vietnā atrodamas 
gan prezentācijas, gan audio un video resursi- 
katrai tēmai Latvijas un pasaules vēsturē, gan 
dažādi noderīgi materiāli-L.Zitānes veidotās 
prezentācijas kulturoloģijā un V.Klišāna veidotie 
uzdevumi vēsturē.

1. Izmantojot mācību grāmatas, manis piedāvātās prezentācijas , www. 
uzdevumi.lv  un www. pavels jurs.lv -teorijas materiālu- skolēni 
pildīja manis sagatavotās darba lapas, veidoja salīdzinošās tabuls, 
rakstīja nelielus pārspriedumus- esejaspar attiecīgajām tēmām , 
piemēram , - “Kā būtu , ja būtu!?” ( Kā jūs rīkotos , ja jūsu varā būtu 
iespēja novērst 1.pasaules karu!?)

2. Kulturoloģijā skolēni veidoja PowerPoint prezentācijas par tēmu 
“Zīmes un simboli”,izvēloties katrs sev interesējošu tēmu - piemēram 
- “Sumboliskās vietas uz Zemes ”  vai “ Simboliskās vēsturiskās 
personības” , ievērojot prezentāciju vērtēšanas kritērijus, kādi ir 
noteikti Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā ( izņemot - uzstāšanās u 
publiskā runa).

3. Vietnē www.uzdevumi.lv - skolēni veica pašpārbaudes uzdevumus , 
kā arī testa uzdevumus, lai nostiprinātu apgūto tēmu.

http://www.uzdevumi.lv
http://www.uzdevumi.lv


Vita Kaudze, vēsture, kulturoloģija

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Iknedēļas uzdevumi tika nodoti skolēniem e- klases 
pastā, norādot konkrētus izpildes laikus .

2. Saņemot no skolēniem izpildītos mājasdarbus , konkrēti 
katram tika sniegta atbilde vai nu WhatsApp , vai e- 
klases pastā- viss atkarīgs no tā , kur skolēns iesūtījis 
darbu.

3.  Izanalizējot iesūtīto darbu ,ja darbs izpildīts lieliski- 
uzslava(  paldies par darbu!), ja nepieciešms- mani 
komentāri ,iebildes , jautājumi , precizējumi-diemžēl ne 
vienmēr saņēmu atgriezenisko saiti no skolēna, kuram 
uzdevu papildus jautājumu vai lūdzu papildināt, 
pilnveidot iesūtīto darbu ( vērtējums - ni).

4. Iknedēļas vērtējumi - i , ni vai nv-  neiesūtītie darbi. 
Prieks par to , kaut arī pēc noteiktā termiņa- lielākā daļa 
darbu tika iesūtīti, dzēšot nv. Bet diemžēl - daži to 
nepaveica, bet skolotājs , diemžēl šajā situācijā , bija 
pilnīgi bezspēcīgs.

5. Tēmu noslēdzošās ieskaites , izmantojot 
www.uzdevumi.lv. jau sagatavotās ieskaites, gan veidojot 
pati, kurās tika ņemti vērā iesūtītie- izdarītie vai 
neizdarītie mājasdarbi.

1. E- klases pasts saziņai ar skolēniem , vecākiem, klases 
audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem informācijas 
nodošanai un apmaiņai.

2. WhatsApp vietne izmantota saziņai ar skolēniem , 
vecākiem, klases audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem 
informācijas nodošanai un apmaiņi.

3. Saziņa ar ar sevišķiem skolēniem un viņu vecākiem tika 
veikta telefoniski- ieraksti tika fiksēti skolēnu personas 
lietās.

4. Zomm platforma tiešsaistes dalībai pedagoģiskajās 
sēdēs.

http://www.uzdevumi.lv


Edīte Kaufmane, sports

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1. Aizpildītīju  iknedēļas darba plānu ar 
konkrētām norādēm un uzdevumiem.

2. Izstrādāju uzdevumus un darba lapas, lai 
skolēni varētu izpildīt  uzdevumus un apgūt 
jauno vielu.

3. Samaklēju vizuālā informācija un 
videomateriālus www.soma.lv.

4. Istrādāju testus www.socrative.com
5. Veidoju fotoorientēšanos trasi Ventspils pilsētā;
6. Sastādīju vingrošanas kompleksus-dziļo 

muskuļu  un spēka attīstīšanai.

1. Skolēnu patstāvīgais un izdividuālais darbs;
2. Darba lapas ar konkrētiem uzdevumiem e-klasē;
3. Tests zināšanu pārbaudei par cilvēka ķermeni un veselību;
4. Radoši darbi- fotokolāžu un videomateriālu veidošana;
5. Fiziskās aktifitātes svaigā gaisā - fotoorientēšanās un orientēšanās 

ar uzdevumu.

http://www.soma.lv
http://www.socrative.com


Edīte Kaufmane, sports

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Tika nodrošināta saziņa un komunikācija rakstiskā, 
mutiskā, telefonā, e-pastā, e-klasē.

2. Veicu skolēnu vērtēšanu pēc skolas izstrādātajiem 
kritērijiem.

3. Tika veikts pārbaudes darbu novērtējums 10 baļļu 
sitēmā.

1. www.e-klase.lv - uzdevumu nosūtīšana, skolēnu 
izstrādāto materiāklu iesūtīšana.

2. Google.Doc
3. www.soma.lv videomaterili.
4. www.youtube.com- darba lapu veidošana.
5. www.socrative.com- teorētisko zināšanu pārbaudei.
6. Whatsup un e-pasti.- materiālu nosūtīšanai, iesūtīšanai, 

komunikācijai.

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


Oskars Kaulēns, vēsture un politika

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1. Skolotāja rakstīti mācību teksti, kas skolēniem 
bija pieejami sistēmā Eduspace.

2. Skolotāja ierunātas audioprezentācijas par 
būtiskākajiem mācību satura jautājumiem, kas 
skolēniem bija pieejamas sistēmā Eduspace.

3. Papildus informācija par mācību satura 
jautājumiem www.uzdevumi.lv, saites uz 
kuriem skolēniem tika nosūtītas sistēmā 
Eduspace.

4. Sameklēti mācību video www.youtube.com par 
apgūstamajiem mācību satura jautājumiem, 
saites uz kuriem skolēniem bija pieejama 
sistēmā Eduspace.

5. Mācību grāmatas papildus informācijas 
iegūšanai par apgūstamo saturu (kopijas bija 
pieejamas sistēmā Eduspace).

1. Tiešsaistes diskusijas ar skolēniem, izmantojot Zoom platformu 
un diskusiju forumu sistēmā Eduspace.

2. Google tiešsaistes dokumentos katram skolēniem bija pieejama 
sava darba lapa ar mācību tekstu vai prezentācijas formu, kurā 
bija veicami uzdevumi, izmantojot skolotāja sagatavotos mācību 
materiālus.

3. Google tiešsaistes aptaujas anketas, kurās skolēniem bija jāatbild 
uz skolotāja uzdotajiem jautājumiem par apgūto mācību saturu.

4. Skolēniem bija jāierunā audio ziņa ar savu aizstāvības ziņojumu 
par mācību stundas tēmu.

5. Skolēni veidoja interviju ar vēsturisku personu un sava darba 
rezultātu iesniedza kā žurnāla atvērumu digitālā formātā.

6. Skolēni veica ierakstus diskusiju forumā sistēmā Eduspace un 
komentēja viens otra viedokli.

http://www.uzdevumi.lv
http://www.youtube.com


Oskars Kaulēns, vēsture un politika

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Tiešsaistes konsultācijās platformā Zoom skolēniem bija 
iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes par mācību 
satura jautājumiem.

2. Tiešsaistes konsultācijās platformā Zoom kopīgi tika 
pārrunāti pārbaudes darbu rezultāti un sniegti ieteikumi 
līdzīga formāta uzdevumu veikšanai turpmāk.

3. Pie skolēnu atbildēm Google tiešsaistes dokumentos tika 
rakstīti komentāri, ieteikumi un uzdoti jautājumi, uz 
kuriem skolēniem bija jāatbild, lai uzdevuma izpilde 
tiktu ieskaitīta.

4. Platformā www.socrative.com tika izveidoti zināšanu 
pašpārbaudes testi, kur pie pareizajām atbildēm bija 
ievietoti skolotāja skaidrojumi, kāpēc tieši šī ir pareizā 
atbilde.

5. Skolēni komentēja viens otra iesniegtās audio ziņas, 
rakstot komentārus un ieteikumus šim mērķim vietnē 
www.padlet.com izveidotā piezīmju sienā.

6. Pārbaudes darbu norise summatīvā vērtējuma 
saņemšanai tika organizēta sistēmā Eduspace.

1. Sistēma Eduspace jaunās informācijas sniegšanai, 
uzdevumu izpildes instrukciju došanai, tiešsaistes 
diskusiju organizēšanai un pārbaudes darbu veidošanai.

2. www.socrative.com testu veidošanai skolēnu 
pamatzināšanu pārbaudīšanai par mācību satura 
jautājumiem.

3. www.padlet.com, lai organizētu savstarpēju 
atgriezeniskās saites sniegšanu par citu skolēnu 
iesniegtajiem darbiem.

4. Google Docs tiešsaistes teksta dokumenti, aptauju un 
prezentāciju formas mācību uzdevumu izpildei.

5. Platforma Zoom tiešsaistes konsultāciju organizēšanai, 
lai pārrunātu pārbaudes darbu rezultātus un organizētu 
tiešsaistes diskusijas ar skolēniem.

6. www.canva.com un www.infogr.am digitālu mācību 
plakātu un infografiku veidošanai.

7. Aplikācija WhatsApp audio failu nosūtīšanai, saņemšanai 
un komentāru sniegšanai.   

http://www.socrative.com
http://www.padlet.com
http://www.socrative.com
http://www.padlet.com
http://www.canva.com
http://www.infogr.am


Pārsla Kopmane, vācu valoda

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1. Mācību grāmatas teksti, uzdevumi, dialogi u.c. 
informācijas iegūšanai par apgūstamo saturu .

2. Sameklēti mācību video par apgūstamiem 
mācību satura jautajumiem www.youtube.com 

3. Skolotājas izveidotās prezentācijas mācību 
satura padziļinātai / atvieglotai apguvei ( 
www.e - klase.lv )

 

1. Tiešsaistes diskusijas ar skolēniem, izmantojot platformu Zoom .
2. Darba lapas ar veicamajiem uzdevumiem par apgūto mācibu 

saturu.
3. Darba burtnīcas uzdevumi mācību satura nostiprināšanai.
4. Skolēniem bija jāierunā audio ziņas  kā atbildes uz jautājumiem.
5. Sarunas 1: 1 WhatsApp -stāstījumi, dialogi,sarunas.
6. Tēmu saistīšana ar katra reālo ikdienas dzīvi (paradumi,vērojumi, 

dienas darbi, attiecības ar vecākiem u.c.)

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


Pārsla Kopmane, vācu valoda

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Tiešsaistes konsultācijās platformā Zoom kopīgi tika 
pārrunāti pārbaudes darbu rezultāti 

2. Katram skolēnam individuāli tika rakstīts pamatojums 
vertējumiem un ieteikumi turpmākiem uzdevumiem ( 
www.e-klase.lv).

3. Tika ierunātas audioziņas - gan skolēni skolotājai, gan 
skolotāja skolēniem.

4. Individuāli telefona zvani un saziņa www.e-klase.lv

1. Platforma Zoom tiešsaistes jaunās tēmas skaidrošanai 
,dialogu veidošanai un konsultāciju organizēšanai, lai 
pārrunātu pārbaudes darbu rezultātus un organizētu 
tiešsaistes diskusijas ar skolēniem.

2. Aplikācija WhatsApp audio failu nosūtīšanai, saņemšanai 
, komentāru sniegšanai un individuālām sarunām.

3. Aplikācija Skype individuālām konsultācijām.



Egita Krūmiņa, matemātika

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1. Mācību grāmatas, norādot precīzas lappuses 
tēmu apgūšanā.

2. www.uzdevumi.lv virtuālā skola teorijas 
materiāls ar uzdevumu risinājumu paraugiem.

3. www.soma.lv “Radoša darbnīca” ar kuras 
palīdzību nonāca pie vajadzīgās sakarības. 
(7.kl.)

4. www.youtube.com norādītas saites uz video 
prezentācijām.

5. Darba plānā ievietota saite uz atgādnēm par 
pamatskolas kursa atkārtoumu matemātikā, 
gatavojoties noslēguma ieskaitei par eksāmena 
uzdevumiem.

6. Tiešsaistes nodarbības Zoom platformā 
pārstāsstījums par svarīgāko tēmā ar jautājumu 
un atbilžu palīdzību.

7. WhatsApp grupā ievietoti precīzu uzdevumu 
noformējumu paraugi.

1. Tiešsaistes konsultācijas ar skolēniem, izmantojot Zoom 
platformu.(skolēnu stāstījums un skolēnu uzdotie jautājumi 
skolēniem)

2. Darbs ar tekstu un galveno jēdzienu konspekti. (7.kl.monomi, 
polinomi, 8.kl.statistika, 9.kl.aritmētiskā progresija)

3. Laukumu formuļu ierakstīšana savās veidotajās atgādnēs.(8.kl.)
4. Konkrētu uzdevumu piemēru pildīšana, pievēršot uzmanību 

jēgpilniem uzdevumiem sasaistei ar reālo dzīvi.(7.kl. mikro, 
makro pasaule, izteiksmju sastādīšana figūras perimetram, 
8.kl.figūru laukumu aprēķināšana reālām dzīves figūrām, 9.kl. 
aritmētiskās progresijas praktiski uzdevumi)

5. Patstāvīgais darbs ar izpildītiem uzdevumiem, kuri individuāli 
tika iesūtīti www.e-klase.lv  vai veikti www.uzdevumi.lv 
paškontrolei.

6. Noslēguma tēmas ieskaites, lai skolēns novērtētu savu zināšanu 
līmeni konkrētajā tēmā.

http://www.uzdevumi.lv
http://www.soma.lv
http://www.youtube.com
http://www.e-klase.lv
http://www.uzdevumi.lv


Egita Krūmiņa, matemātika

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Konsultācijas sākumā ierunāta audio ziņa, kas ir jāizdara 
un kur var saņemt palīdzību.

2. 9.klasei www.uzdevumi.lv PROF pieslēgums, kas 
palīdzēja analizēt savas kļūdas.

3. Individuāli iesūtītiem darbiem e-klasē katram personīga 
norāde uz kļūdu un, kas ir nepieciešams, lai to izlabotu.

4. Kļūdu analīze pēc pārbaudes darba uzdevumi.lv 
individuāli pašam vai personīgi sazinoties ar 
manīm.(e-klase, WA vai zvans konsultācijas laikos)

5. Raksturīgāko kļūdu norāde visiem WhatsApp grupā vai 
tiešsaistes konsultācijā. 

6. Individuālas konsultācijas, lietojot video zvanu ar tiem 
skolēniem, kuriem pārbaudes darbos vērtējumi zem 
60%.

7. Zoom konsultācijās jautājumu un atbilžu procesā kļūdu 
labojumi.

8. Patīkamākais pārsteigums, ka skolēni ļoti saprotoši prata 
arī norādīt uz skolotājas kļūdām!

1. WhatsApp grupas visām mācāmām klasēm, lai būtu 
nodrošināta ātra sazināšanās vide un, kurā varēju nosūtīt 
uzdevumu pareizu risinājumu paraugus.

2. E-klasē tika nosūtīti individuālie mācību uzdevumi 
pārbaudes darbam, lai norādītu uz kļūdām personīgi un 
veicinātu pareizu pierakstu veidošanu.

3. www.uzdevumi.lv virtuālā skola, kurā atrast īsu teorijas 
materiālu ar raksturīgākiem piemēru paraugiem.

4. Interneta resursi www.youtube.lv video prezentācijas 
un www.mācībuvideo.lv piemeklētas konkrētai mācību 
vielai.

5. www.uzdevumi.lv gan piedāvātie pārbaudes darbi, gan 
pašas veidotie, jo tiek izlaboti un ir iespēja atspoguļot 
e-klases vērtējumā gan ballēs, gan procentos.

6. Zoom platforma tiešsaistes nodarbībām, lai redzētos un 
satiktos ar saviem audzēkņiem.

7. Kopīgots Google dokuments atskaitei par nedēļā 
paveikto 9.a klasei.

http://www.uzdevumi.lv
http://www.uzdevumi.lv
http://www.youtube.lv
http://www.uzdevumi.lv


Anda Priedīte, fizika

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1. Katru nedēļu eduspace.lv vidē tika ievietots 
video, kurā tika koncentrēti izstāstīts mācību 
saturs, kā arī doti uzdevumi skolēnu 
patstāvīgajam darbam.

2. Tika piedāvāti dažādi papildus materiāli 
skolēnu patstāvīgajam darbam (mācību 
grāmata, DZM materiāli, macibuvideo.lv, 
fizmix.lv u.tml.)

3. Pie skolēniem attālināti viesojās medicīnas 
fiziķe no RAKUS, lai stāstītu par jonizējošā 
starojuma pielietojumiem medicīnā un 
medicīnas fiziķa profesiju.

4. Skolēniem izvēlei tika piedāvāti dažādas 
profesoru videolekcijas (Mārcis Auziņš, Ilgonis 
Vilks u.tml.), populārzinātniskas filmas, 
raidījumu fragmenti.

1. Konspekta veidošana atbildot uz skolotājas sagatavotiem 
jautājumiem, atbildes meklējot videolekcijā, mācību grāmatā u.c.

2. Skolēniem tika piedāvāti pašpārbaudes uzdevumi ar atbildēm.
3. Katru nedēļu skolēni pildīja testu eduspace.lv, lai pārbaudītu savas 

zināšanas un izpratni.
4. Refleksijas jautājumi pēc videolekciju/ populārzinātnisku 

raidījumu noskatīšanās. Piemēram, 
10 - 15 vārdos par ko lekcija bija?
Ko citiem būtu jāzina no šīs lekcijas?
Vai iesaki noskatīties lekciju citiem? Kāpēc?

5. Temata noslēgumā skolēni rakstīja argumentēto eseju, kurā, lai 
izvērtētu apgalvojumu, skolēni pielietoja tematā apgūtās 
zināšanas. Skolēni varēja izvēlēties vienu no 2 tematiem:
“Radioaktivitātes bīstamība - patiesība vai mīts?”
“Vai Baltijā nepieciešams celt atomelektrostaciju?”



Anda Priedīte, fizika

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Katru nedēļu skolēni pildīja testu eduspace.lv vidē, testu 
varēja pildīt 2 reizes, pēc testa slēgšanas skolēni varēja 
redzēt pareizās atbildes.

2. Materiālos tika iekļauti pašpārbaudes uzdevi, atsevišķā 
dokumentā bija pieejamas atbildes un paskaidrojumi.

3. Skolēni individuāli uzdeva jautājumus un saņēma 
atbildes e-klases pastā un whatsapp.

4. Tiešsaistes konsultācija Zoom par argumentētās esejas 
rakstīšanu, kur skolēni prezentēja savu esejas ideju un 
saņēma skolotājas ieteikumus.

5. Katram skolēnam tika nosūtīta individuāla vēstule ar 
komentāru par to, kas argumentētajā esejā ir izdevies 
labi un kas citreiz būtu jāņem vērā rakstot esejas.

6. Semestra noslēgumā skolēni pildīja izvērtējuma anketu 
par fizikas mācību stundām.

1. Visi materiāli skolēniem bija pieejami eduspace.lv vidē.
Katras nedēļas materiāliem bija līdzīga struktūra, lai tie 
būtu vieglāk pārskatāma. Arī testi un uzdevumi bija 
jāiesniedz eduspace.lv vidē, lai viss būtu vienkopus.

2. Tika izmantoti tiešsaistes dokumenti (google sheets), lai 
apkopotu skolēnu viedokļus par videolekcijām.

3. Skolotājas veidotie video tika publicēti youtube.com, 
saiti uz video ievietojot eduspace.lv

4. Konsultācijām tika izmantoti zoom un whatsapp.
5. E-klases pasts kopīgu instrukciju nodošanai skolēniem.
6. Macibuvideo.lv, fizmix.lv, youtube publicēti 

populārzinātniski video, LU Open Minded lekcijas kā 
papildus materiāli, jaunā satura nodošanai.



Iveta Rubene, latviešu valoda un literatūra

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1. Teorijas materiāls mācību grāmatās, norādot 
konrētas lappuses.

2. Vizuālais materiāls www.soma.lv
www.uzdevumi.lv , www.maciunmacies.lv , 
www.youtube.lv , www.letonika.lv 

3. Tēmas pārrunāšana tiešsaistes nodarbībās 
www.zoom.us 

4. Individuālas konsultācijas.

1. Veidot pārskatus par konkrētu tēmu, izmantojot visus pieejamos 
resursus.

2. Apkopot, izanalizēt informāciju un atbildēt uz konkrētiem 
jautājumiem vai aizpildīt tabulu.

3. Pašpārbaudes uzdevumi www.uzdevumi.lv, www.soma.lv, 
www.valodasrokasgramata.lv 

4. Zināšanu nostiprināšanas uzdevumi skolotāja sagatvotās darba 
lapās, kurās ietverta arī atgriezeniskā saite.

5. Pārbaudes darbi - skolotāja gatavoti uzdevumi, www.uzdevumi.lv 
6. Lasītāju semināri.

http://www.uzdevumi.lv
http://www.maciunmacies.lv
http://www.youtube.lv
http://www.letonika.lv
http://www.zoom.us
http://www.uzdevumi.lv
http://www.soma.lv
http://www.valodasrokasgramata.lv
http://www.uzdevumi.lv


Iveta Rubene, latviešu valoda un literatūra

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Regulāra saziņa ar skolēniem e-klases pastā. 
2. Komentāri, norādes uz kļūdām katrā darbā. 
3. Skolēnu pašvērtējumi.
4. Ļoti daudz formatīvā vērtējuma- ieteikumi, kļūdu 

labojumi, individuālās konsultācijas par neskaidrajiem 
jautājumiem.

1. www.e-klase.lv saziņai, atgriezeniskās saites sniegšanai.
2. WhatsApp saziņai, individuālo konsultāciju sniegšanai, 

darbu saņemšanai
3. www.zoom.us tiešsaistes nodarbības tēmas apguvei, 

lasītāju semināriem, atgriezeniskās saites sniegšnaai, 
klases stundām.

4. www.uzdevumi.lv tēmas teorētiskā materiāla, 
pašpārbaudes un pārbaudes uzdevumu veikšanai

5. www.soma.lv teorētiskā materiāla un pašpārbaudes 
uzdevumu veikšanai

6. www.ailab.lv teorijas materiāla un pašpārbaudes 
uzdevumu veikšanai

7. www.valodasrokasgramata.lv teorijas un pašpārbaudes 
uzdevumu veikšanai

8. www.letonika.lv literatūras teorijas materiālam, darbam 
ar tekstiem, 

9. www.satori.lv literatūras pētniecībai un darbam ar 
tekstiem

http://www.e-klase.lv
http://www.zoom.us
http://www.uzdevumi.lv
http://www.soma.lv
http://www.ailab.lv
http://www.valodasrokasgramata.lv
http://www.letonika.lv
http://www.satori.lv


Elīza Rutka, finanses

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1. Pati gatavoju prezentācijas MS PowerPoint, 
izstrādāju uzdevumus un darba lapas. Visi 
materiāli tika nosūtīti skolēniem e-klasē 
attiecīgajā mācību nedēļā.

2. Jautājumi no skolēnu puses e-klasē vai 
WhatsAppā.

3. Pārbaudes darba organizēšanai tika izmantota 
socrative.com vietne.

1. Izmantojot sagatavotās prezentācijas, skolēni pildīja attiecīgās 
tēmas darba lapas vai uzdevumus (10.kl. - nodokļi un darba algas; 
11.kl. un 12.kl. - ražošanas izmaksas, pašizmaksas kalkulācija, 
uzņēmuma finansēšanas avoti). Uzdevumos iekļauti arī VISC 
Ekonomikas eksāmenu jautājumi par attiecīgo mācību tēmu.

2. Izpildīti uzdevumi tika sūtīti man e-klasē vai WhatsApp. 



Elīza Rutka, finanses

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Regulāra sarakste ar skolēniem, izmantojot e-klases 
pastu vai WhatsApp.

2. Par darba sasniegumiem un kļūdām skolēnus informēju, 
nosūtot individuālus komentārus e-klases pastā.

3. Skolēnu darbi vērtēti ar i/ni , pārbaudes darbs ar atzīmi. 
Vērtējumi ierakstīti e-klases žurnālā.

1. E-klases pasts saziņai ar skolēniem, informācijas 
apmaiņai

2. Socrative.com vietne izmantota pārbaudes darbu 
veidošanai

3. WhatsApp vietne izmantota saziņai ar skolēniem un 
citiem skolotājiem



Ginta Rūse, mūzika

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1. Sagatavoju jauno vielu Word dokumentā, ko 
pievienoju e-klasē kā mājas darba uzdevumu.

2. Ja audzēknei rastos papildus interese par tēmu, 
pievienoju vēl interneta saites pašizziņai.

1. Skolēnu patstāvīgais darbs, lasot sagatavoto tēmas izklāstu un 
meklējot papildus informāciju interneta vidē.

2. Mūzikas izvēle un klausīšanās, pēc tam analīze, atbildod uz 
sagatavotajiem jautājumiem.

3. Video ieraksts kā refleksija uz dzirdēto/redzēto pēc mūzikas 
klausīšanās.

4. Tā kā jaunā tēma un tās izpratnei ir vajadzīgs ilgāks laiks, darba 
uzdevumi ir sadalīti pa posmiem, lai audzēknis strukturēti soli pa 
solim paveiktu visu uzdevumu pilnībā.



Ginta Rūse, mūzika

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Sazināmies e-klases pastā - pēc darba iesūtīšanas, ja bija 
nepieciešami labojumi, sūtīju vēstuli ar ieteikumiem 
darba uzlabošanai

2. Sazināmies WhatsApp
3. Sazināmies telefoniski 
4. Pēc paveiktā uzdevuma rakstīju kopsavilkumu - kas 

izdevās/neizdevās, kādām kvalitātēm vēl jāpievērš 
uzmanība. To pievienoju e-klasē.

1. E-klase
2. Tālrunis video ierakstam
3. YouTube
4. Word, PowerPoint



Gunita Smiltiņa - Apine, latviešu valoda un literatūra

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1. Stundu sagataves e-klasē.
2. Papildus informācija, ja nepieciešama, 

https://www.whatsapp.com/

1. Darbs ar mācību grāmatu.
2. Uzdevumi darba lapās.
3. Uzdevumu pildīšana https://www.uzdevumi.lv/, 

http://valodasrokasgramata.lv/, https://socrative.com/
4. Tiešsaistes nodarbības https://zoom.us/
5. Grāmatu lasīšana, lasītāja kartes pildīšana.
6. Raidījuma “Literatūre” skatīšanās, piezīmju veikšana.

https://www.whatsapp.com/
https://www.uzdevumi.lv/
http://valodasrokasgramata.lv/
https://socrative.com/
https://zoom.us/


Gunita Smiltiņa - Apine, latviešu valoda un literatūra

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Testi https://socrative.com/
2. Uzdevumu salīdzināšana, pašvērtējums e-klasē.
3. Klātienes nodarbībās https://zoom.us/
4. Individuālu darbu pārrunāšana, kļūdu analīze 

https://www.whatsapp.com/
5. Ieskaišu, viedokļu, pārspriedumu un radošo darbu 

labošana. (Vērtējums - e-klasē.)

Lai sazinātos un mācītos, tika izmantoti 
1. https://www.e-klase.lv/
2. https://socrative.com
3. https://zoom.us/
4. https://www.whatsapp.com/

 Lai mācītos, tika izmantoti :
5. https://replay.lsm.lv/lv/raidijums/210/literature
6. https://satori.lv/
7. https://www.letonika.lv/
8. http://valodasrokasgramata.lv/
9. https://www.uzdevumi.lv/

https://socrative.com/
https://zoom.us/
https://www.whatsapp.com/
https://www.e-klase.lv/
https://socrative.com/
https://zoom.us/
https://www.whatsapp.com/
https://replay.lsm.lv/lv/raidijums/210/literature
https://satori.lv/
https://www.letonika.lv/
http://valodasrokasgramata.lv/
https://www.uzdevumi.lv/


Irina Stuklova, krievu valoda

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1.Skolotājas izstrādātas mācību materiāli ar 
jauno vielu skaidrojumiem.
2.Darba plāns, darbību apraksts, skaidrojumi 
par uzdevumu izpildi.
3.Sameklēti videostundas materiāli ar jauno 
vielu skaidrojumiem un uzdevumu paraugiem 
no www.youtube.com
4.www.uzdevumi.lv virtuālā skola teorijas 
materiāls ar uzdevumu paraugiem.
5.Mācību grāmatas (testi, dialogi) un darba 
burtnīcas (uzdevumi) piedāvatais mācību 
materiāls.
6.Skolotājas izsveidotās atgādnes par 
gramatikas likumiem.

1.Skolotājas izveidotās darba lapas - izmantojama kopā ar 
prezentāciju vai audio/video materiālu.
2.Uzdevumi darba burtnīcā,katram uzdevumam dota norāde uz 
atbilstošo lappusi mācību grāmatā, lai atrastu nepieciešamo 
informāciju.
3.Radošie darbi par doto tēmu.
4.Patstāvīgi darbi, pārbaudes darbi mācību platformā 
www.uzdevumi.lv virtuālā skola.
5.Vārdu krājuma apgūšanai un papildināšanai, valodas lietojuma 
uzdevumi mācību platformā www.learningapp.org
6.Skolēniem tika piedāvāti uzdevumi ar diferencētu grūtības 
pakāpi; pārbaudes darbi pa variantiem.

http://www.youtube.com
http://www.uzdevumi.lv
http://www.uzdevumi.lv
http://www.learningapp.org


Irina Stuklova, krievu valoda

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Tiešsaisties konsultācijas (vielas skaidrošana, kļūdu 
labošana un analīze, jautājumu uzdošana, informācija 
par sasniegto un neizdarīto) caur www.e-klase

2. Saziņa ar skolēniem - WhatsApp, telefoniski, ziņas 
telefonā

3. www.e-klases pasta - operatīvai saziņai un uzdevumu 
izpildīšanai.

4. www.uzdevumi.lv platforma automātiski labo skolēnu 
atbildes un sniedz atgriezenisko saiti gan skolēnam, gan 
skolotājam.

5. Individuālās atbalstu konsultācijas skolēniem, kam tas 
bija nepieciešams.

6. Skolēni par katru iesniegto darbu saņēma formatīvos 
vērtējumus, kā arī uzslavas, pateicības par darbu.

1. Audio www.zvaigzne.lv/100stundas /  vidio materiāla 
izmantošana, lai attīstītu klausīšanās prasmes.

2. www.youtube.com animācijas, dokumentālās filmas, 
popularzinātniskos raidījumus, lai nodrošināt skolēniem 
pievilcīgu un bagātīgu mācību procesu.

3. www.uzdevumi.lv PROF pieslēgums  - skolēnien bija 
iespēja izmēģināt esksāmenu treniņuzdevumus.

4. www.testvizard.ru zināšanu atkārtošanai un pārbaudei.
5. www.learningapp.org nostiprināt iegūtās jaunās 

zināšanas.
6. https://maconis.zvaigzne.lv lasītprasmes attīstīšanai.
7. www.https://ru.islcollective.com  prezentācijas, darba 

lapas.

http://www.e-klase
http://www.e-klases
http://www.uzdevumi.lv
http://www.zvaigzne.lv/100stundas
http://www.youtube.com
http://www.uzdevumi.lv
http://www.testvizard.ru
http://www.learningapp.org
https://maconis.zvaigzne.lv/
https://ru.islcollective.com/


Elīna Stupele, matemātika

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1. Skolēnu darba plānā precīzi norādot mācību 
grāmatā precīzas lapaspuses, lai skolēni 
patstāvīgi apgūtu jauno tēmu.

2. Soma.lv jauno mācību grāmatu ietverto tēmu 
izklāstu (7.klasei)

3. Uzdevumi.lv virtuālā skola teorijas materiāls 
un uzdevumu risināšanas paraugi un 
skaidrojumi, norādot tēmas un apakštēmas 
numurus.

4. Tiešsaistes konsultācijās Zoom platformā par 
jaunās tēmas svarīgāko, īpaši tēmas 
jautājumus, kurus skolēni patstāvīgi varētu 
saprast dažādi.

5. Darba plānā norādīju www.youtube.com saites, 
kurās tiek skaidrota attiecīgā tēma.

6. Darba plānā ievietoju arī saiti uz veiksmīgām 
atgādnēm matemātikā pamatskolai, kurā 
ietvetverti temati visām pamatskolas klasēm.

1. Patstāvīgs darbs konspektu veidošanā. 
2. Prakstisks darbs telpisku ķermeņu modelēšanā un gatavošanā.
3. Konsultācijas 1:1 videozvanos, teksta un audio ziņu veidā 

Whatsapp un telefonsarunās
4. Patstāvīga uzevumu risināšana, veicot pierakstus kladē un iesūtot 

risinājumus norādītajos termiņos.
5. Paškontroles darbi Uzdevumi.lv
6. Pārbaudes darbi uzdevumi.lv, kur 2. daļa katram skolēnam 

individuāli uzdevumi, kuru risinājumi jāiesūta foto formātā, kā 
pielikums.

http://www.youtube.com


Elīna Stupele, matemātika

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Lai vieglāk būtu iespējams dot visai klasei vienlaicīgi AS, 
komentārus, ieteikumus, izveidoju katrai klasei WA 
grupu. 

2. Gandrīz katra iesūtītā darba foto WA ziņā laboju un 
individuāli sūtīju labojumus ar komentāriem atpakaļ 
skolēnam. 

3. Pēc darba iesūtīšanas termiņa beigām attiecīgās klases 
WA grupā ieliku uzdevumu risinājuma variantu, lai 
skolēni varētu izvērtēt savu sniegumu un atrast kļūdas.

4. 9. un 12. klasei Uzdevumi.lv Prof komplektā pēc attiecīgo 
uzdevumu izpildīšanas bija iespējams redzēt savu kļūdu 
un pareizā risinājuma soļus.

5. Ja vairāki skolēni iesūtīja darbus ar līdzīgām kļūdām, 
negaidot darba nodošanas termiņa beigas WA klases 
grupā ievietoju komentāru un/vai paraugu, lai citi 
nepieļautu raksturīgās kļūdas.

1. Saziņai, atgrizeniskās saites sniegšanai, paveiktā darba 
izvērtēšanai, audzināmās klases uzmundrināšanai 
www.whatsapp.com (pat iemācījos patstāvīgi to 
izmantot ne tikai telefonā, bet arī datorā)

2. Paškontroles uzdevumu pildīšanā, ātrās AS iegūšanā no 
skolēniem, pārbaudes darbu veidošanā 
www.uzdevumi.lv (jau 1. nedēļā apguvu pārbaudes 
darbu veidošanu no uzdevumiem, kurus pati ievietoju).

3. Lai izliktu vērtējumus par darbu, sazinātos ar skolēniem, 
kuri neatbild citos veidos,https://my.e-klase.lv.

4. Tiešsaistes konsultāciju veidošanā https://zoom.us. 

http://www.whatsapp.com
http://www.uzdevumi.lv
https://my.e-klase.lv/
https://zoom.us/


Andris Šteinhards, informātika

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1. Teorijas materiāls, uzdevumi ar 
paskaidrojumiem e-klasē.

2. Atbildes uz nesaprasto e-klasē vai WhatsApp.

1. Iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumi vai to dažādas 
kombinācijas.



Andris Šteinhards, informātika

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Pēc uzdevumu izpildes manis izpildītie faili ar 
pareizajiem risinājumiem un komentāri, kā izpildīt 
grūtākos punktus.

2. Pēc ieskaites darbu izpildes katram vērtējums un katram 
tabula ar pareizajām atbildēm un kļūdām (individuāli), 
kā arī mani paskaidrojumi un pareizi izpildītie faili.

1. e-klase
2. WhatsApp



Jānis Treilībs, mūzika

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1. Uzdevumi nodoti skolēniem e- klases pastā, 
norādot konkrētus izpildes termiņus.

2. Atsevišķos gadījumos esošajā situācijā 
uzdevumi tika atkārtoti un veiksmīgi realizēti.

3. Būtiskākie resursi - mācību grāmata (tēmas 
ievadam), http://muzikasstunda.weebly.com  
un www.youtube.com (mūzikas analīzei), 
Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka 
https://lndb.lv/

1. Darbs ar mācību grāmatu.
2. Uzdevumi  https://www.uzdevumi.lv/
3. Mūzikas klausīšanās un analīze.
4. Prezentāciju veidošana

http://muzikasstunda.weebly.com
http://www.youtube.com
https://lndb.lv/
https://www.uzdevumi.lv/


Jānis Treilībs, mūzika

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Saziņa e-klases pastā,
2. www.uzdevumi.lv atgriezeniskā saite,
3. Individuālas sarunas, t. sk. ar vecākiem.

1. Sistēma e-klase
2. www.youtube.com
3. http://muzikasstunda.weebly.com 
4. WhatsApp

http://www.uzdevumi.lv
http://www.youtube.com
http://muzikasstunda.weebly.com


Jonika Tērvide, mājturība un tehnoloģijas

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1. Tika aizpildīts iknedēļas darba plāns ar 
konkrētām norādēm un uzdevumiem. 

2. Tika norādīta mācību grāmatā iegūstamā 
informācija, interneta resursi, recepšu 
grāmatas.

3. Katrai stundai veidoju prezentāciju par 
konkrētu tēmu un konkrētiem uzdevumiem 
mācību satura apguvei.

4. Veidoju tiešsaites nodarbības Zoom platformā 
8. un 9. kl.

1. Skolēnu patstāvīgais darbs ar mācību grāmatu, recepšu grāmatām, 
interneta resursiem.

2. Izmantojot manas sagatavotās prezentācijas, skolēni veica 
praktiskos uzdevumus - ēdienu pagatavošana pēc receptēm, veica 
sava darba procesa aprakstu un fotografēja sasniedzamo 
rezultātu.

3. Skolēni veidoja prezentācijas - ēdienu gatavošana pa posmiem. 
4. Pēc manas sagatavotās prezentācijas 7.kl. skolēni savu izšuvumu 

iestrādāja konkrētā priekšmetā.



Jonika Tērvide, mājturība un tehnoloģijas

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Katru nedēļu skolēniem uzdevumi tika nodoti e- klasē, 
norādot mājas darba izpildes laikus. 

2. Katram skolēnam individuāli tika sniegta atbilde 
e - klases pastā par paveikto.

3. Katru nedēļu apkopoju skolēnu praktiskos mājas darbus 
- veidoju virtuālās recepšu grāmatas pa tēmām un 
nosūtīju skolēniem e klases pastā. 

4. Skolēnu darbus regulāri vērtēju ar i/ni vai nv, un atzīmi, 
vērtējumus ierakstīju e- klases žurnālā.

5. Ja skolēns laicīgi neiesniedza mājas darbu e- klasē, 
vispirms sazinājos ar skolēnu, pēc tam ar klases 
audzinātāju. 

6. Tiešsaites konsultācijas Zoom platformā 8. un 9.kl.

1. Izmantoju e - klases pastu. 
2. Izmantoju aplikāciju WatsApp informācijas saņemšanai, 

nodošanai; saziņai ar skolēniem , kolēģiem.
3. Izmantoju Zoom platformu tiešsaites dalībai 

konsultāciju laikā, pedagoģiskajās sēdēs, skolas rīkotajos 
pasākumos.



Ligita Valtere, angļu valoda

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1. Iknedēļas nodarbību plāni par apgūstamo 
mācību saturu  skolēnam bija pieejami e- klasē.  

2. Mācību grāmatas un darba burtnīcas, ar 
konkrētu lappušu norādēm, izmantošana.

3. Interneta resursu ( interaktīvie uzdevumi, 
vizuālie un videomateriāli), norādot saites, 
izmantošana  mācību satura apguvei.

4. Prezentāciju izveidošana un nosūtīšana 
skolēniem uzskatāmākai mācību satura tēmu 
apguvei 

5. Papildus uzdevumu veikšana vietnē 
uzdevumi.lv

6. Whatsapp izmantošana individuālajām 
konsultācijām.

1. Tiešsaistes nodarbības Zoom platformā mācību satura apguvei, 
skolēnu zināšanu un komunikatīvo prasmju novērtēšanai ( pāru 
darbs, grāmatas prezentācija).

2. Regulāra ikdienas Google tiešsaistes aptauju izsūtīšana skolēniem 
un AS saņemšana par ikdienas veiktajiem darbiem  un 
sasniegumiem.

3. Darba lapu izmantošana mācību satura apguvei.
4. Pašpārbaudes uzdevumi konkrētu tēmuj apguvei.
5. Mācību grāmatas un darba burtnīcas izmantošana papildus 

uzdevumu veikšanai tēmas apguvē.



Ligita Valtere, angļu valoda

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Nodarbību laikā Zoom platformā skolēniem tika uzdoti 
jautājumi par konkrētu uzdevumu izpildi, kā arī tika 
pārrunātas patstāvīgo darbu kļūdas.

2. Zoom platforma tika izmantota skoilēnu komunikatīvo 
prasmju un vārdu krājuma apguves vērtēšanai.

3. Uzdevumu izpildes rezultātu atspoguļojums ar 
komentāriem  e-klasē.

4. Iknedēļas mājas darbu apmaiņa, nosūtīšana  un 
saņemšana e-klasē.

5. Mājas darbu rezultātu atspoguļojums e-klasē.

1. Zoom platforma tika izmantota jaunās mācību tēmas 
komunikācijai. 

2. Zoom platforma tika izmantota klases stundu 
organizēšanai.

3. Whatsapp individuālām konsultācijām un informācijas  
nodošanai.

4. E-klase ikdienas darba organizēšanai.



Jānis Zemels, sports

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1. Tika aizpildīts iknedēļas darba plāns ar 
konkrētām norādēm un uzdevumiem.

2. Veidoju darba lapas, lai skolēni  varētu veikt 
dotos uzdevumus un apgūt jauno tēmu.

3. Samaklēju vizuālā informācija un 
videomateriālus www.soma.lv.

4. Istrādāju testus www.socrative.com
5. Veidoju fotoorientēšanos trasi Ventspils pilsētā;
6. Sastādīju vingrošanas kompleksus-dziļo 

muskuļu  un spēka attīstīšanai.

1. Skolēnu patstāvīgais un izdividuālais darbs;
2. Darba lapas ar konkrētiem uzdevumiem e-klasē;
3. Tests zināšanu pārbaudei par cilvēka ķermeni un veselību;
4. Radoši darbi- fotokolāžu un videomateriālu veidošana;
5. Fiziskās aktifitātes svaigā gaisā - fotoorientēšanās un orientēšanās 

ar uzdevumu.

http://www.soma.lv
http://www.socrative.com


Jānis Zemels, sports

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Aizpildītīju  iknedēļas darba plānu ar konkrētām 
norādēm un uzdevumiem.

2. Izstrādāju uzdevumus un darba lapas, lai skolēni varētu 
izpildīt  uzdevumus un apgūt jauno vielu.

3. Samaklēju vizuālā informācija un videomateriālus 
www.soma.lv.

4. Istrādāju testus www.socrative.com
5. Veidoju fotoorientēšanos trasi Ventspils pilsētā;
6. Sastādīju vingrošanas kompleksus-dziļo muskuļu  un 

spēka attīstīšanai.

1. Skolēnu patstāvīgais un izdividuālais darbs;
2. Darba lapas ar konkrētiem uzdevumiem e-klasē;
3. Tests zināšanu pārbaudei par cilvēka ķermeni un 

veselību;
4. Radoši darbi- fotokolāžu un videomateriālu veidošana;
5. Fiziskās aktifitātes svaigā gaisā - fotoorientēšanās un 

orientēšanās ar uzdevumu.

http://www.soma.lv
http://www.socrative.com


Inese Ziediņa, angļu valoda

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1. Skolotājas aizpildītais nedēļas darba plāns , 
kurā atspoguļots apgūstāmais gramatikas 
temats un vizuālie piemēri.

2. Darba lapas par doto tematu .
3. Interneta vietnes www.youtube.com 

izmantošana, norādot skolēniem, kura var 
atrast papildus informāciju.

4. Vielas skaidrošana un kļūdu norāde individuāli 
, izmantojot e-klasi.

5. Paplidus interneta resursu / TV dotās iespējas 
noteiktās klašu grupās.

6. Jaunās leksikas apguve, izmantojot darba 
burtnīcu.

1. Mācību grāmatas un darba burtnīcas uzdevumi, kuri veicami 
darba burtnīcā, lai izprastu apgūto gramatikas tēmu.

2. Konkrēti uzdevumi no darba burtnīcas , kuri iesūtāmi e-klasē - 
fotogrāfējot vai izpildot e- klasē.

3. Mutvārdu uzdevumi un atbildes; kontaktēšanās zoom- platformā 
vai individuāli ar WhatsApp aplikācijas palīdzību

4. Projektu veidošana 12. klasēs, lai atkārtotu leksiku un 
nostiprinātu runāšanas prasmes, kuras būs nepieciešamas 
eskāmenā. To prezentēšana zoom platformā.

5. Prezentāciju veidošana 11. klasēs par mūziku un mūzikas žanriem, 
nostiprinot leksiku par attiecīgo temu.

6. Klausīšanās prasmju nostiprināšana daiļdarbu klausoties nevis 
lasot.  

http://www.youtube.com


Inese Ziediņa, angļu valoda

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. iesūtīja izpildītus mājas darbus e- klasē- gan fotogrāfēja, 
gan rakstīja e- klasē;

2. tikāmies zoom platformā - prezentējot savus veidotos 
projektus, gan runājot par izlasītajiem stāstiem un 
grāmatām;

3. novērtējot izdarīto, devu katram skolēnam individuālu 
atbildi par izdarīto;

4. Individuālas pārrunas WhatsApp vietnē.

1. https;// www.e-klase. lv - lai saņemtu izpildīto kā arī , 
lai izskaidrotu kļūdas

2. https://www. youtube.com - attiecīgo gramatikas 
tematu labākai izpratnei un paškontrolei

3. https: //www. uzdevumi.lv -kā pārbaudes rīks, lai 
skolēni labāk saprastu uzdoto

4. https://zoom.us/ - lai pārbaudītu izprasto vielu kā arī 
diskusijām grupās ( rādot prezentācijas , stāstot, atbildot 
uz uzdotajiem jautājumiem )

5. WhatsApp aplikācija -individuālai saziņai, lai saņemtu 
atgriezenisko saiti

6. dažādas interneta lapas -jaunās vielas  labākai izpratnei

http://www.e-klase


Lienīte Zorģe, matemātika, informātika, programmēšana

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1. Skolotājas aizpildīts darba plāns, sīki norādot, teorijas 
materiāla atrašanās  lpp. mācību grāmatā(soma.lv)

2. Norādes uz mācībuvideo.lv piedāvātiem materiāliem 
atbilstošās tēmas apguvei.

3. DZM apmācību disku, virtuālā versija. Norāde uz konkrētu 

tēmu apguvi.(https://www.siic.lu.lv/mat/IT/M_11/ ; 
https://www.siic.lu.lv/mat/IT/M_12/)

4. www.uzdevumi.lv virtuālā skola teorijas materiāls un 
uzdevumu risināšanas paraugi un skaidrojumi.

5. Regulāras tiešsaistes nodarbības Zoom platformā par 
apgūstamo tematu, izmantojot LiveBoard interaktīvo 
tāfeli(katrai klasei izmnatojot savu “piezīmju kladi”)

6. Google.drive izveidota mape katrai klasei informātikā, 
programmēšanā, kurā ievietoti skolotājas gatavoti teorijas 
materiāli, uzdevumi praktikumam, uzdevumu atrisinājumi 
un norādes uzdevumu izpildei.

7. WhatsApp grupā ievietoti precīzi uzdevumu atrisinājumu 
un noformējumu paraugi ar skaidrojumiem.

1. Zomm tiešsaistes stundas, kurās ar skolēniem kopīgi 
risināti dažādi uzdevumi, par konkrēto tematu. Skolēnu 
iesaiste stundā- skolēnu skaidrojumi, problēmu 
izvirzīšanas, dažādi spriedumi.

2. Diferencēti uzdevumi, skolēni risina uzdotos uzdevumus, 
iesūtot skolotājam attēlus vai video ar saviem 
risinājumiem(programmēšanā, informātikā, matemātikā). 

3. Patstāvīgie darbi - vingrinājumi un uzdevumi paškontrolei 
www.uzdevumi.lv virtuālā skola. 

4. Skolotājas sagatavoti uzdevumi uzdevumi.lv platformā
(uzdevumi gan testa formā, gan ar datņu pievienošanu, gan 
skaidrojošie)-diagnostikai, paškontrolei.

5. Pārbaudes darbi: 
a. uzdevumi.lv(gan sistēmas piedāvātie, gan skolotāja 

paša veidoti)
b. https://quizizz.com/, 
c. iesūtīti e-klasē pa variantiem.

6. “Mācāmies viens no otra”-skolēni skaidro viens 
otram(veidoju jautājumu pāradresēšanu skolēniem, kuri jau 
tikuši ar uzdevumu galā)

https://www.siic.lu.lv/mat/IT/M_11/
https://www.siic.lu.lv/mat/IT/M_12/
http://www.uzdevumi.lv
http://www.uzdevumi.lv
https://quizizz.com/


Lienīte Zorģe, matemātika, informātika, programmēšana
3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Ikdienas darbs-individuālas AS katram skolēnam 
(iesūta savus risinājumus foto, video..skolotājs balss 
ziņa, vai rakstisks skaidrojums vai foto ar labojumu 
WhatApp)

2. Informātikā, programmēšanā -individuāli AS izpētot 
iesūtīto darbu, komentāri par nepilnībām, uzslavas 
par labi paveikto.

3. Programmēšanā kopīga AS ievietojot klasei norādītā 
Google.drive diskā atbilžu un skaidrojumu failus par 
konkrētā uzdevuma, problēmas risinājumu katras 
nedēļas beigās.

4. Zoom tiešsaistes stundās-jautājumi, atbildes 
uzdevumu analīzes jautājumi. Kopīgo kļūdu analīze.

5. Pārbaudes darbi uzdevumi.lv (kļūdu analīze katram 
individuāli komentāru logā)

6. Darba analīze, izmantojot zoom ierakstīšanas 
iespēju, ierakstīts “skolotāja monologs” , nosūtīts 
skolēniem video formātā.

7. WhatApp video vai balss ziņa, par konkrētu 
problēmu risinājumiem- klases grupā

8. E-klase atbildes uz vēstulēm, skaidrojumi.

1. Tiešsaistes darba plāns- sīki izskaidrots, kas uzdots, kur meklēt 
palīdzību, teorijas un praktiskie piemēri.

2. Google.drive informātikā, programmēšanā(katrai klasei 
norādīta saite uz mapi, kurā tika papildināti materiāli teorijai, 
uzdevumiem, atbildēm, AS)

3. Google.forms aptauju organizēšanai(kl.audz. kars skolēns par 
ikdienas darbu, veiksmēm utml., skolotājs tikai redz rezultātu un 
nepieiešamības gadījumā sazinās ar audzināmo, lai pārrunātu komentārus, 
problēmas, neskaidrības. Uzmundrinātu!)

4. WhatApp web versija(ātrākai sarakstei, failu pārsūtīšanai un 
saņemšanai no datora)

5. WhatApp mobilā versija ( balss ziņu,balss skaidrojumu, video, 
attēlu, daļēju un gatavu risinājumu pārsūtīšanai)

6. quizizz.com (testēšanas sistēma- ikdienas darba pārbaudei, 
kurā bija ieverti jautājumi par nedēļā apgūto)

7. uzdevumi.lv platforma(mācību materiāli, uzdevumi prakstiskai 
darbībai, pārbaudes darabi)

8. LiveBoard - interaktīvā tāfele(tiešaisstes stundu nodrošināšana, 
stundas materiālu saglabāšana un izmantošana nākošajās 
stundās, kā arī nosūtīšana skolēniem ,kuri klātienē nav bijuši)

9. zoom.us tiešsaistes tikšanos nodrošināšanai un videoierakstu 
izveidei.

10. soma.lv (teorijas materiāla, piemēriem zoom stundā )



Aivars Žogla, fizika

1. Jaunā mācību satura nodošana 2. Mācību metodes un uzdevumu piemēri

1. Katru nedēļu tika sagatavota darba lapa, kurā 
norādīts, kas jāizlasa, jānoskatās, jānoklausās.

2. Būtiskākiem uzdevumiem sagatavots video 
skaidrojums, izmantojot OpenBoard podkāstu 
un videorediģēšanas programmu iMovie.

3. Daudzveidīgi mācību materiāli tiešsaistes 
mācību vidēs uzdevumi.lv, fizmix.lv, 
youtube.com

1. Skolēnu patstāvīgais darbs ar tekstu un vizuālo materiālu.
2. Virtuālie laboratorijas darbi flstad.com/circuit un 

https://www.walter-fendt.de/
3. uzdevumi.lv
4. fizmix.lv
5. Skolotāja sagatavoti uzdevumi, gatavojoties pārbaudes darbiem
6. Tiešsaistes koplietošanas dokumenti GoogleDocs.



Aivars Žogla, fizika

3. Atgriezeniskā saite mācību procesā 4. Mācību procesā izmantotie IKT rīki

1. Skolēniem bija jāizpilda noteikti uzdevumi, kas jāiesūta 
nedēļas laikā. Iesūtot risinājumus, skolēni uzdeva 
jautājumus par to, kas visvairāk sagādāja grūtības. 
Nedēļas laikā un beigās tika sagatavoti attiecīgo 
uzdevumu risinājumi, lai skolēni var tos salīdzināt ar 
saviem, atbildēts uz konkrētajiem jautājumiem.

2. Komunikācija e-klases pastā, WhatsApp.

1. e-klases vide
2. WhatsApp
3. GoogleDocs koplietošanas dokumenti
4. Gmail atliktā pasta sūtīšana
5. Iesūtīto darbu pārbaude un komentēšana attēlu 

redaktorā ar Wacom planšeti
6. OpenBoard podkāsts
7. iMovie video redaktors


