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PROF 

 

 2.a 

3. – 12.klases 

 

e-klase 

 ĀTRIE TESTI 

Formatīvās vērtēšanas rīks: 

 Ātra un ērta skolēnu zināšanu pārbaude klasē vai attālināti;  

 Lieliska iespēja klases darbā turpmāk izmantot formatīvās 

vērtēšanas rīku atgriezeniskās saites iegūšanai un 

sniegšanai;  

 Iespēja ar ātrā testa palīdzību pārbaudīt, kā skolēni 

apguvuši mācību vielu klases darbā;  

 Automātiska iesniegto testu pārbaude un tūlītējs rezultāts 

vizuāli grafiskā veidā;  

 Iespēja izmantot gatavus uzdevumus no “Virtuālās skolas” 

vai veidot uzdevumus pašam;  

 Viena uzdevuma ģenerācija visai klasei, lai kopīgi 

pārrunātu uzdevuma risināšanas soļus un atbildi;  

 Iespēja uzdot vienu vai vairākus jautājumus katram 

skolēnam atsevišķi vai piedāvāt darboties grupās. 

   

letonika.lv 

 

Letonika.lv statistika 2021. ietver populārākos resursus, kas 

var noderēt ikdienas darbā. 

   e-klase 

  

uzdevumi.lv
letonika.lv
https://letonika.lv/statistika2021.aspx


Elektroniskā 

resursa adrese 
Resursa apraksts 

Piekļuve 
Pieslēgšanās 

Skolotāji Skolēni Vecāki 

soma.lv 

 

Tradicionālās e-grāmatas, drukājamās un interaktīvās darba 

lapas, metodiskie līdzekļi, mūsdienīgas un interaktīvas 

mācību tēmas, informatīvi un zinātniski precīzi video, 

izzinošas un dinamiskas ilustrācijas, pašpārbaudes 

jautājumi un uzdevumi. 

   e-klase 

maconis.lv 

 

 

 

 

   e-klase 

radotmuziku.lv 

 

Interaktīvi, saistoši un radoši materiāli 1. – 6. klasēm, lai 

atklātu mūzikas noslēpumus! 

Inese Rasa   Ar apstiprināto e-pasta adresi un 

paroli 

  

soma.lv
maconis.lv
radotmuziku.lv
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Digitālās mācīšanās līdzeklis 1.-3. klasēm “Mācies kopā 

ar mazo Mulu”, kas veidots, lai atvieglotu skolotāju 

darba ikdienu, atbilstu kompetenču izglītības principiem 

un Skola2030 standartiem. 
Materiālā ir iekļautas:  

 Iesaistošas intro animācijas katrai virstēmai (ainava, klusā 

daba, portrets un animālijas); 

 Interaktīvas attīstošās spēles/ uzdevumi katrai klašu grupai, 

kopā 84; 

 Intervijas ar mūsdienu māksliniekiem – Ievu Iltneri, 

Kristianu Brekti, Ivaru Drulli un Maiju Kurševu; 

 Metodika skolotājiem un darba lapas bērniem; 

 Mākslinieku katalogs ar biogrāfiju aprakstiem; 

 Mākslas darbu galerija. 

 

1.-3.klase 1.-3.klase  Ar vienu e-pasta adresi un paroli 

(nosūtīts skolotājiem e-klases pastā) 

Darba lapas - ceļvedis Vilhelma Purvīša izstādei Vizuālās 

mākslas (1.-3.) 

skolotāja 

  Vizuālās mākslas (1.-3.) skolotājai 

elektroniski e-klases pastā 

skolasvards.lv 

 

Nosaukums Periodiskums 

Skolas Vārds 2 x mēnesī 

Pirmsskolā 1 x mēnesī 

Skolas Psiholoģija 1 x mēnesī 

Normatīvo aktu izmaiņas izglītībā 1 x mēnesī 

Izglītība un Kultūra 2 x mēnesī 

Metodiskie materiāli skolām 1.–12. 

klase 
resursu krātuve  

Metodiskie materiāli pirmsskolām resursu krātuve  

Ikdienas aktuālās ziņas un mediju 

monitorings izglītības nozarē 
katru darba dienu  

 

   Darba e-pasts: 

vārds.uzvārds@edu.jurmala.lv 

 

mula.lv
skolasvards.lv
https://www.skolasvards.lv/

