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Moduļa “Ceļš uz digitālo iekļautību (bez priekšzināšanām)” apraksts 
 

 

Moduļa mērķis Attīstīt digitālās prasmes, kas veicina informācijas tehnoloģiju efektīvu izmantošanu ikdienā.  

Moduļa uzdevumi Attīstīt izglītojamā prasmes:  

1. Iegūt un analizēt informāciju.  

2. Izmantot digitālās tehnoloģijas ikdienas darbu veikšanā.  

Moduļa ieejas nosacījumi Bez priekšzināšanām digitālo tehnoloģiju izmantošanā. 

Moduļa apguves novērtēšana Moduļa apguves noslēgumā kārto ieskaiti, kurā tiek uzdots praktiskais uzdevums – veikt izpēti par 

skolotāja doto tēmu.  

Moduļa nozīme Digitālās prasmes tiek pieprasītas visās nozarēs, tāpēc to izmantošana un izpratne ir nepieciešama  

ikdienas uzdevumu izpildē.  

Konkrētais modulis dod iespēju attīstīt digitālās prasmes, lai tās varētu izmantot ikdienas darbu 

veikšanā. Katrā moduļa tēmā ir ietverti praktiski uzdevumi.  

Modulis ir paredzēts vispārējai digitālās kompetences attīstībai, lai izprastu digitālo tehnoloģiju 

izmantošanu ikdienas darbā.  

“Ceļš uz digitālo iekļautību (bez priekšzināšanām)” ir modulis, kas paredzēts, lai apgūtu 

prasmes strādāt digitālajā vidē – digitālo kompetenču apguve tehnoloģiju izmantošanai darbā, lai 
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spētu izmantot dažādus rīkus nepieciešamajās situācijās, piemēram, saziņai, pakalpojumu 

izmantošanai.  

Moduļa ietvaros izglītojamais iemācās droši un atbildīgi izmantot informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas un ar to starpniecību radīt jaunas zināšanas.  
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MODUĻA “CEĻŠ UZ DIGITĀLO IEKĻAUTĪBU (BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM)” SATURS 

Sasniedzamais 

rezultāts 
Temats Ieteicamais saturs 

Mācību sasniegumu apguves līmeņu apraksti Metodiskais nodrošinājums 

Vidējs apguves 

(pietiekams) līmenis 

Optimāls apguves  

līmenis 

Metodiskie 

paņēmieni un 

mācību 

organizācijas 

formas 

Idejas un ieteikumi 

moduļa īstenošanai 

Spēj: iegūt sev 

nepieciešamo 

informāciju 

internetā. 

Zina: 

pārlūkprogrammu 

izmantošanas 

iespējas. 

Izprot: darbošanos 

tīmekļa 

pārlūkprogrammās. 

1. 

Informācijas 

iegūšana un 

apstrāde.  

(15 %) 

1.1. IKT vieta/loma 

ikdienā.  

Izprot savām 

vajadzībām atbilstošu 

digitālās informācijas 

apjomu. 

Identificē savām 

vajadzībām atbilstošu 

digitālās informācijas 

apjomu un veidu, kā 

to iegūt. 

Diskusija. Skolotājs piedāvā 

apspriešanai IKT 

vietu/lomu ikdienā.  

Izglītojamie sēž aplī; 

katrs izglītojamais pēc 

kārtas izsaka savas 

domas par iepriekš 

izvirzīto tēmu, to 

pamatojot. 

Skolotājs izglītojamos 

sadala grupās pa trīs vai 

četriem dalībniekiem. 

Izglītojamie veido prāta 

vētru par iepriekš 

apspriesto tēmu, 
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noformējot to kā 

vizuālu attēlojumu.  

Intervija/aptauja Izglītojamie iztaujā 

vienu vai vairākus 

grupas biedrus par IKT 

lomu uzņēmumā (kurā 

strādā). Intervijā iekļauj 

jautājumus: 

● kādas IKT iekārtas 

tiek izmantotas 

uzņēmumā; 

● kurās jomās ir 

nepieciešami 

uzlabojumi; 

● kādas zināšanas ir 

nepieciešamas 

efektīvākai viņu 

darba pienākumu 

veikšanai; 

● kādus IKT kursus 

labprāt izvēlētos 

turpmākai zināšanu 

pilnveidei. 
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Izglītojamie pēc sarunas 

apkopo rezultātus un 

formulē secinājumus. 

Lekcija. Skolotājs skaidro un 

demonstrē: 

● kas ir internets; 

● ko var darīt 

internetā; 

● kādas ir populārākās 

interneta 

pārlūkprogrammas; 

● kas ir interneta 

adrese; 

● kā izmantojama 

navigācija atvērtajā 

interneta lapā; 

● kā izmantojama 

mana izlase 

(favorīti). 

1.2. Interneta 

meklētāja 

priekšrocības. 

Uzskaita informācijas 

meklēšanas veidus. 

Izskaidro un izmanto 

informācijas 

meklēšanas 

daudzveidību.  

Individuāls 

patstāvīgais darbs. 

Skolotājs skaidro un 

demonstrē interneta 

meklētāju izmantošanas 

iespējas. 
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Izvērstā informācijas 

meklēšana, piemēram, 

www.google.lv; 

Skolotājs uzdod 

izglītojamajiem:  

● sameklēt 

informāciju pēc 

atslēgvārdiem 

mācības 

pieaugušajiem. 

Apskatīt atlasītos 

rezultātus – teksts, 

video un audio. 

Atlasītos materiālus 

saglabāt datorā. 

● Meklēt objekta 

atrašanās vietu 

google kartē 

(adreses meklēšana 

pēc izvēlēta 

maršruta, 

pietuvināšana un 

attālināšana). 

● Tulkot teikumus un 

mācīties valodas 

http://www.google.lv/
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izrunāšanu google 

translate. 

● Apskatīt sociālo 

tīklu un ziņu portālu 

iespējas, komentāru 

pievienošanu, 

piemēram (1188, 

delfi, apollo, ss.lv, 

reklāma.lv utt.) 

1.3. E-pasta 

izmantošana. 

Reģistrē e-pasta adresi 

un izmanto 

pamatiespējas. 

Reģistrē e-pasta adresi 

un izmanto e-pasta 

paplašinātās iespējas. 

Individuāls 

patstāvīgais darbs 

Skolotājs palīdz 

izglītojamajiem 

izveidot e-pasta adresi.  

Pēc reģistrācijas un 

izveides veic dažādas 

darbības: 

● vēstules rakstīšanu 

un sūtīšanu; 

● adresāta 

saglabāšanu savu 

kontaktpersonu 

mapē; 

● kontaktu veidotāja 

izmantošanu; 



 

 

Pieaugušo izglītības modulis “Ceļš uz digitālo iekļautību” 

9 

 

 

● atbildi uz iepriekš 

saņemtu vēstuli; 

● vēstules pārsūtīšanu 

citam adresātam; 

● failu pievienošanu 

vēstulei; 

● pievienota faila 

saglabāšanu vai 

atvēršanu; 

● vēstuļu dzēšanu; 

● darbu ar mapi 

“aizsūtītie”; 

● darbu ar mapi 

“miskaste” utt. 

1.4. Piesardzības 

pasākumi privāto 

datu aizsargāšanai 

internetā. 

Atpazīst un izmanto 

darbības privāto datu 

aizsardzībai. 

Mērķtiecīgi/jēgpilni 

veic piesardzības 

pasākumus privāto 

datu aizsardzībai. 

 

Individuāls 

patstāvīgais darbs 

Skolotājs izskaidro par 

interneta riskiem un 

drošību, kā pats 

lietotājs var parūpēties 

par savu datu 

aizsardzību. 

Skolotājs dod padomus 

par drošu interneta 

pārlūkošanu, 
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izglītojamie praktiski 

pilda uzdevumus: 

● izmanto privāto 

pārlūkošanu; 

● dzēš pārlūkošanas 

vēsturi; 

● pēc vietņu 

izmantošanas dzēš 

savus lejupielādētos 

failus no skolas 

datoriem; 

● nesaglabā ievadītās 

paroles 

pārlūkprogrammā, 

ja tiek piedāvāta 

iespēja to saglabāt 

turpmākai 

izmantošanai; 

● beidzot darbu 

vietnēs, kur ir 

reģistrējies, “iziet” 

vai atslēdzas no 

sistēmas. 

2. 

Informācijas 

Uzskaita galvenos ar 

informācijas 

Definē un izskaidro 

galvenos ar 

Vizualizēšana. Skolotājs 

izglītojamajiem izdala 
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Spēj: definēt un 

izskaidrot 

pamatjēdzienus. 

Zina: licencētas 

programmatūras 

atpazīšanas 

paņēmienus. 

Izprot: datu 

subjektu datu 

aizsardzības tiesības. 

un 

komunikāciju 

tehnoloģiju 

izmantošana. 

(5%) 

 

2.1. Galvenie 

pamatjēdzieni. 

tehnoloģijām saistītos 

jēdzienus. 

informācijas 

tehnoloģijām saistītos 

jēdzienus. 

kartiņas ar dažādiem 

pamatjēdzieniem, 

kartiņas ar dažādiem 

atbilstošiem attēliem un 

kartiņas ar 

pamatjēdzienu 

skaidrojumiem. 

Izglītojamie katram 

pamatjēdzienam 

piemeklē atbilstošos 

skaidrojumu un attēlu. 

Izglītojamie 

skaidrojošajā vārdnīcā 

meklē terminu 

skaidrojumus. 

Diskusija. Izglītojamie grupās 

pārrunā pamatjēdzienus 

un to skaidrojumus. 

Individuāls 

patstāvīgais darbs. 

Izglītojamais veido 

savu vārdnīcu, iekļaujot 

iepriekš apskatītos 

pamatjēdzienus un 

pievienojot jaunus 

(ietverot datoru tipus, 

datora aparatūru, datora 

programmatūru, 
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komunikāciju 

tehnoloģijas). 

2.2. Autortiesības 

un datu 

aizsardzība. 

Izprot pamatjēdzienus, 

zina valstī noteikto 

fizisko personu datu 

apstrādi. 

Atpazīst licencētu 

programmatūru, izprot 

datu aizsardzības 

nepieciešamību. 

Individuāls 

patstāvīgais darbs. 

Izglītojamie veido 

pārskatu par 

programmatūras 

licenču veidiem un 

iedalījumiem, attēlojot 

to tabulā. Izstrādā 

licencētas 

programmatūras 

atpazīšanas ieteikumus. 

Izglītojamie iepazīstas 

ar datorā esošo 

programmatūru 

licencēm, analizē tajās 

pieejamo informāciju. 

Apkopo iegūtos datus 

iepriekš izveidotajā 

tabulā par licenču 

veidiem. 

Grupu/pāru darbs Izglītojamie grupās 

izpēta Fizisko personu 

datu apstrādes likumu. 

Skolotājs izdala grupām 

dažādas datu 
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aizsardzības pārkāpumu 

situācijas. Izglītojamie 

izpēta tās, izdiskutē un 

sniedz risināju un 

skaidrojumu. 

Spēj: veikt 

pamatpasākumus 

datora un perifērijas 

ierīču lietošanā. 

Zina: datora 

izmantošanas 

iespējas. 

Izprot: datora 

darbības principus. 

3. Datora un 

perifērijas 

ierīču 

lietošana. 

(5%) 

3.1. Grafiskā 

lietotāja saskarne. 

Pazīst datora 

pamatsastāvdaļas. 

Apraksta grafisko 

lietotāja saskarni. 

Nosauc un parāda 

darbvirsmu, ikonas, 

logus un demonstrē to 

darbību. 

Prot izmantot datora 

pamatsastāvdaļas. 

Izskaidro 

pamatjēdzienu 

lietotāja grafiskā 

saskarne. Klasificē 

logu veidus, raksturo 

un izmanto to 

elementus. 

Praktiskais darbs. Izglītojamie individuāli 

veic dažādas 

pamatdarbības ar datoru  

pēc skolotāja 

paraugdemonstrējuma: 

ieslēdz un izslēdz 

datoru, monitoru, veic 

darbības ar datorpeli.  

Praktiskais darbs. Izglītojamie individuāli 

veic dažādus praktiskos 

uzdevumus pēc 

skolotāja 

paraugdemonstrējuma: 

darbvirsma, ikonas, 

faili, mapes, logi un 

darbības ar tiem.  

3.2. Datora 

parametri. 

Parāda, kā apskatīt 

pamatinformāciju par 

Izskaidro aparatūras 

vai programmu 

parametrus, 

piemēram, 

Praktiskais darbs. Izglītojamie individuāli 

veic dažādus praktiskos 

uzdevumus pēc 
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datoru un tajā instalēto 

programmatūru. 

darbvirsmas izskatu, 

reģionālos 

parametrus. 

skolotāja 

paraugdemonstrējuma: 

tastatūras valoda, 

pamatinformācija par 

datoru, instalēta 

programmatūra, 

darbvirsmas 

noformējums. 

3.3. Tastatūra. Atpazīst tastatūras 

taustiņus un to 

izkārtojumu. 

Prot izmantot 

tastatūru, strādājot ar 

datoru. 

Jautāšana un 

atbildēšana. 

Skolotājs un 

izglītojamie uzdod 

dažāda veida 

jautājumus par tastatūru 

un atbild uz tiem. 

Praktiskais darbs. Izglītojamie individuāli 

veic dažādus praktiskos 

uzdevumus pēc 

skolotāja 

paraugdemonstrējuma: 

tastatūras taustiņu 

nozīme un 

izmantojums. 

Spēj: izmantot 

dažādus teksta 
4. Teksta 

apstrāde 

(20%) 

4.1. Teksta 

ievadīšana un 

rediģēšana. 

Ievada tekstu un rediģē 

to. 

Ievada tekstu un 

rediģē to, izmantojot 

Praktiskais darbs Izglītojamie uzraksta 

skolotāja doto tekstu, 

izlabo pieļautās kļūdas 

un neprecizitātes, 
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apstrādes 

elementus. 

Zina: dažādu teksta 

apstrādes elementu 

izmantojumu. 

Izprot: teksta 

apstrādes 

nepieciešamību. 

dažādas darbu 

metodes. 

izmēģinot dažādus 

kursora pārvietošanas 

veidus. 

Veic teksta kopēšanu 

un pārvietošanu 

atbilstoši dotajam 

uzdevumam. 

4.2. Rindkopu 

formatēšana. 

Formatē tekstu un 

rindkopas. 

Formatē tekstu un 

rindkopas, iestata 

dažādus parametrus. 

Praktiskais darbs. Izmaina burtu fontu, 

formātu un izmērus 

atbilstoši darba lapā 

norādītajiem 

uzdevumiem. 

Izmanto dažādus teksta 

novietojuma un 

izlīdzinājuma veidus. 

Iestata dažādus 

rindkopu parametrus – 

attālums starp rindām, 

rindkopu atkāpes no 

malām. 

4.3. Dokumentu 

lappuses parametru 

uzstādīšana. 

Iestata lappuses 

galvenos parametrus. 

Prot izmantot dažādus 

lapas noformējuma 

elementus. 

Praktiskais darbs. Iestata lapas formātu un 

lapas atkāpes no malām 

(neapdrukājamās 

malas). Izmēģina 

dažādus lapas formātus 
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un malu atkāpes, maina 

lapas orientāciju 

(portrets, ainava). 

4.4. Attēlu 

ievietošana, to 

novietojuma un 

izmēra maiņa.  

Ievieto dokumentā 

attēlus. 

Ievieto dokumentā 

attēlus un noformē 

tos. 

Praktiskais darbs. Ievieto tekstā dažādus 

simbolus. 

Ievieto tekstā gatavus 

attēlus, veic to 

noformēšanu un izmēru 

maiņu. 

4.5. Tabulu 

veidošana, 

modificēšana un 

noformēšana. 

Veido tabulu un to 

noformē. 

Izveido tabulas un 

modificē tās. 

Praktiskais darbs. Izveido tabulu, veic 

tabulas aizpildīšanu 

(teksta un simbolu 

ievadīšana šūnās) un 

noformēšanu atbilstoši 

dotajam uzdevumam. 

Pievieno rindas, 

kolonnas un atsevišķas 

šūnas. 

Veic rindu, kolonnu un 

šūnu likvidēšanu 

(dzēšanu). 

4.6. Dokumenta 

izdrukāšana.  

Veic darbības ar 

dokumentiem. 

Veic darbības ar 

dokumentiem: apskata 

Individuāls 

patstāvīgais darbs. 

Izglītojamais izveido un 

noformē dokumentu 

atbilstoši skolotāja 
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drukāšanai sagatavotā 

formā, izdrukā. 

dotajam uzdevumam 

(kurā iekļauta 

lapaspušu parametru 

maiņa, teksta ievade, 

noformēšana, simboli, 

attēli un tabulas). 

Izveidoto darbu 

izdrukā, ņemot vērā 

skolotāja pamācību 

dokumenta drukāšanā. 

Spēj: izmantot 

dažādas aritmētiskās 

darbības. 

Zina: dažādu teksta 

formatējumu 

izmantojumu.  

Izprot: datu 

aprēķinu un 

ilustrēšanas 

nepieciešamību. 

5. Izklājlapu 

lietošana 

(20%) 

 

5.1. Programmas 

interfeisa rīkjoslas 

pielāgošana un 

uzstādījumu 

opcijas. 

 

Izmanto pamata 

opcijas.  

Veic darbības ar 

šūnām. 

Vingrināšanās. Skolotājs piedāvā un 

izglītojamie veic 

atkārtotas darbības pēc 

noteikta parauga, lai 

pilnveidotu konkrētas 

prasmes:  

● interfeisa rīkjoslas 

un uzstādījumu 

opcijas, rīkjoslu 

pielāgošana; 

● darba lapu 

skatījumi, 

pārvietošanās pa 

darba lapu; 

● datu ievadīšana 

dokumentā, datu 



 

 

Pieaugušo izglītības modulis “Ceļš uz digitālo iekļautību” 

18 

 

 

kopēšana, 

pārvietošana; 

● šūnas aktīvais 

punkts; 

● datu apgabals 

● informācijas 

dzēšana; 

● darba lapu 

saglabāšana. 

5.2. Vienkāršu 

aprēķinu veikšana 

darba lapā. 

Veido aprēķina 

formulas, izmantojot 

aritmētiskās darbības: 

saskaitīšanu, 

atņemšanu, reizināšanu 

un dalīšanu. 

Izveido aprēķina 

formulas, izmantojot 

aritmētiskās darbības: 

saskaitīšanu, 

atņemšanu, 

reizināšanu un 

dalīšanu, iekavas, % 

aprēķinus. 

Individuāls 

patstāvīgais darbs. 

Izglītojamie veic 

dažādus aprēķinus, 

izmantojot aritmētiskās 

darbības (izveido 

tabulu, pēc dotā 

parauga, veic 

nepieciešamos 

aprēķinus). 
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5.3. Tabulas 

formatēšana. 

Formatē tekstu: maina 

rakstzīmju fontu, 

lielumu un krāsu, 

izmanto kursīvu, 

treknrakstu, 

pasvītrošanu. 

Formatē tekstu: maina 

rakstzīmju fontu, 

lielumu un krāsu, 

izmanto kursīvu, 

treknrakstu, 

pasvītrošanu, augšējo 

un apakšējo indeksu, 

maina šūnas satura 

orientāciju un 

izlīdzināšanas veidu. 

Individuāls 

patstāvīgais darbs. 

Skolotāja izsniegtajā 

sagatavē izglītojamais 

veic nepieciešamo datu 

pievienošanu, 

noformēšanu, kā arī 

veic nepieciešamos 

aprēķinus. 

5.4. Diagrammu 

veidošana. 

Izveido vienkāršu 

diagrammu, formatē to. 

Izveido esošā vai 

jaunā darblapā 

diagrammu, izvēlas 

piemērotu 

diagrammas tipu 

(piemēram, stabiņu, 

līniju, joslu un sektora 

diagrammas), formatē 

to. 

Individuāls 

patstāvīgais darbs. 

No skolotāja dotās 

tabulas veido 

diagrammas, izvēloties 

piemērotākās, lai 

atspoguļotu 

nepieciešamos datus. 

Skolotājs veic pārbaudi 

un iesaka diagrammas 

maiņu, ja tas ir 

nepieciešams (ar 

izglītojamo izdiskutē un 

rod pamatojumu). 

5.5. Lapas 

noformēšana un 

drukāšana. 

Maina lappuses 

parametrus. Izdrukā 

tabulu. 

Maina lappuses 

parametrus: 

orientāciju, mērogu un 

Individuāls 

patstāvīgais darbs. 

Izglītojamais, atbilstoši 

skolotāja 

norādījumiem, izveido 

darba tabulu, noformē 
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lielumu, lappuses un 

to malu izmērus. 

to. Veic nepieciešamos 

aprēķinus, izveido 

atbilstošu diagrammu. 

Izdrukā tabulu. 

Spēj: izveidot 

prezentāciju, 

iekļaujot tekstu, 

attēlus, diagrammas. 

Zina: dažādu slaidu 

formatējumu 

izmantojumu. 

Izprot: datu 

vizuālās attēlošanas 

un ilustrēšanas 

nepieciešamību. 

6. 

Prezentācijas 

veidošana. 

(20%) 

6.1. Programmas 

interfeisa rīkjoslas 

pielāgošana un 

uzstādījumu 

opcijas. 

Izmanto pamata 

opcijas.  

Veic darbības ar 

slaidiem. 

Vingrināšanās. Skolotājs piedāvā un 

izglītojamie veic 

atkārtotas darbības pēc 

noteikta parauga, lai 

pilnveidotu konkrētas 

prasmes:  

● interfeisa rīkjoslas 

un uzstādījumu 

opcijas, rīkjoslu 

pielāgošana; 

● slaidu izskats; 

● teksta ievadīšana 

slaidā, pārvietošana; 

● informācijas 

dzēšana; 

● slaidu saglabāšana. 

6.2. Teksta 

rediģēšana. 

Formatē tekstu un 

rindkopas. 

Formatē tekstu un 

rindkopas, iestata 

dažādus parametrus. 

Individuāls 

patstāvīgais darbs 

Izglītojamie veic teksta 

rediģēšanu, izmantojot 

darbības (teksta 

iezīmēšana ar tastatūru, 
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ar datorpeli, burts, 

vārds, rindkopa, viss 

teksts, teksta daļas 

dzēšana, kopēšana, 

izgriešana, ielīmēšana, 

pēc dotā parauga, veic 

nepieciešamo rindkopu 

formatēšanu). 

6.3. Tabulas 

formatēšana. 

Formatē tekstu: maina 

rakstzīmju fontu, 

lielumu un krāsu, teksta 

novietojumu. 

Formatē tabulu, 

izmantojot šūnu 

apvienošanu, dalīšanu, 

ietonēšanu. 

Individuāls 

patstāvīgais darbs. 

Skolotāja izsniegtajā 

sagatavē izglītojamais 

izveido nepieciešamo 

tabulu, veic izmaiņas, 

papildinot/dzēšot rindas 

un kolonnas, izmantojot 

dažādas tabulas 

formatēšanas iespējas. 

6.4. Speciālo rakstu 

zīmju un grafisko 

objektu 

ievietošana. 

Ievieto dažādas rakstu 

zīmes. 

Ievieto dažādas rakstu 

zīmes, grafiskos 

objektus un formatē 

tos. 

Individuāls 

patstāvīgais darbs. 

Izglītojamie veic 

speciālo rakstu zīmju 

un grafisko objektu 

ievietošanu, izmantojot 

darbības: 

● simbolu un speciālo 

zīmju ievietošana 

tekstā;  
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● ilustrāciju 

pievienošana 

dokumentam; 

● ilustrāciju lieluma, 

novietojuma lapā un 

attiecībā pret tekstu 

mainīšana;  

● sakārtošana pa 

līmeņiem;  

● grupēšana pēc 

skolotāja dotā 

parauga; 

● nepieciešamo 

rindkopu 

formatēšana. 
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6.5. Diagrammu 

veidošana 

Izveido vienkāršu 

diagrammu, formatē to 

Izveido esošā vai 

jaunā slaidā 

diagrammu, izvēlas 

piemērotu 

diagrammas tipu 

(piemēram, stabiņu, 

līniju, joslu vai 

sektora), formatē to 

Individuāls 

patstāvīgais darbs 

Skolotāja dotos datus 

attēlo grafiskā veidā, 

izvēloties piemērotāko 

diagrammas tipu, lai 

atspoguļotu 

nepieciešamos datus. 

Skolotājs veic pārbaudi 

un iesaka diagrammas 

tipa maiņu, ja tas ir 

nepieciešams (ar 

izglītojamo izdiskutē un 

rod pamatojumu). 

Izglītojamais 

diagrammai pievieno 

galvenos diagrammas 

veidojošos elementus. 
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6.6. Slaida 

noformēšana un 

drukāšana. 

Maina slaida 

parametrus un izdrukā. 

Maina slaida 

parametrus: slaida 

izmēru, orientāciju, 

malas, visas 

prezentācijas vai tās 

daļas izdrukāšanu, 

izmantojot citus 

izdrukas 

uzstādījumus. 

Individuāls 

patstāvīgais darbs. 

Izglītojamais atbilstoši 

skolotāja norādījumiem 

(piemēram, 

https://www.skolanakot

nei.lv/macibas/strada/u

zstasanas-planosana/), 

izstrādā brīvi izvēlēta 

uzņēmuma/iestādes 

prezentāciju. 

Prezentācijā jāiekļauj: 

● titulslaids; 

● satura slaids; 

● slaids ar mērķiem 

un uzdevumiem; 

● slaids ar 

ilustrācijām; 

● slaids ar 

diagrammām; 

● slaids ar tekstiem un 

dažādi veidotiem 

uzrakstiem; 

● prezentācijas 

noslēguma slaids. 

https://www.skolanakotnei.lv/macibas/strada/uzstasanas-planosana/
https://www.skolanakotnei.lv/macibas/strada/uzstasanas-planosana/
https://www.skolanakotnei.lv/macibas/strada/uzstasanas-planosana/
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Modificē pamatslaidu 

pēc skolotāja dotajiem 

parametriem, 

piemēram: 

● uzliek visiem 

tekstiem fontu 

Caxton Bk TL, 

fonta krāsu – baltu;  

● ievieto 2.slaidā 

attēlu, samazinot 

attēla lielumu uz 

30% no oriģinālā 

attēla izmēra un 

novieto to slaida 

apakšējā labajā 

stūrī; 

● lieto visiem 

slaidiem zilā krāsa 

fonu; 

● maina 5.slaida 

orientāciju no 

portretorientētas uz 

ainavorientētu; 

● izmanto 4.slaidā 

aizzīmēto sarakstu 

vai numurēto; 
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● 6.slaidā izmanto 

diagrammu; 

● 7.slaidā izmanto 

tabulu; 

● maina vietām 

prezentācijas 2. un 

3. slaidu; 

● dublē titulslaidu un 

novieto dublikātu 

prezentācijā kā 

pēdējo; 

● saglabā un izdrukā 

prezentāciju. 

Spēj: izvēlēties 

nepieciešamo 

digitālo rīku 

atbilstoši situācijai. 

Zina: jaunākos 

digitālos rīkus. 

Izprot: digitālo rīku 

izmantojumu. 

7. Digitālo 

rīku 

izmantošanas 

iespējas  

(5%) 

7.1. Komunikācijas 

rīki. 

Izprot komunikācijas 

rīku nepieciešamību. 

Identificē savām 

vajadzībām atbilstošu 

komunikācijas rīku. 

Apskats. Skolotājs iepazīstina ar 

digitālajiem 

komunikācijas rīkiem: 

 skype; 

 whatsapp; 

 messenger; 

 google+; 

 gmail; 

 pinterest; 
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 tiešsaistes kalendāri; 

 tikšanās plānošanas 

rīki; 

 tiešsaistes 

konferences, 

apmācības, vebināri, 

video sanāksmes; 

 youtube u.c. 

Skolotājs iepazīstina ar 

sociālajiem tīkliem: 

 draugiem.lv; 

 facebook; 

 instagram; 

 snapchat; 

 twitter; 

 manabalss.lv u.c. 

Izglītojamie atbilstoši 

skolotāja dotajām 

situācijām sniedz 

priekšlikumus 

piemērotāko digitālo 

rīku izvēlei, pamato tos. 

7.2. Satura 

veidošanas rīki. 

Analizē satura 

veidošanas rīku 

iespējas. 

Izprot satura 

veidošanas rīku 

izmantošanas iespējas. 

Apskats. Skolotājs iepazīstina ar 

plakātu, uzsaukumu un 

vizuālo materiālu 
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veidošanas rīkiem, 

prezentāciju veidošanu 

un mācīšanās resursiem 

tiešsaistē. 

Izglītojamie izpēta rīku 

izmantošanas iespējas, 

apkopo informāciju pēc 

skolotāja dotajiem 

kritērijiem. 

Noslēguma pārbaudes darbs (10%)   
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Pārbaudes darbi 
1. Ievadvērtēšana  
 

Pārrunu laikā moduļa interesentiem ir jādod iespēja izvērtēt savu digitālo kompetenci un priekšstatus, atbildot uz dažiem jautājumiem:  

- Kā es vērtēju savu personīgo digitālo kompetenci?  

- Kur es vēlos izmantot savas digitālās prasmes?  

- Kāds ir mans izaicinājums digitālo prasmju izmantošanā?  

 

2. Noslēguma pārbaudes darbs (saturs, vērtēšanas kritēriji)  
 

2.1. Noslēguma pārbaudes darba apraksts:  

 

Noslēguma darbā jāveic izpēti par kādu tēmu (piemēram, ES dalībvalstis), strādājot grupās un izmantojot digitālās tehnoloģijas un rīkus, kas tika 

aplūkoti modulī. Uzveduma mērķis ir nostiprināt izglītojamā iegūtās zināšanas.  

 

2.2. Noslēguma pārbaudes darba saturs (uzdevumu skaits, izpildes nosacījumi):  

 

Noslēguma pārbaudes darbā izglītojamais darba grupā veic tēmas izpēti (piemēram, ES dalībvalsts izpēti):  

 

- izglītojamie sadalās grupās un izvēlas kādu no skolotāja piedāvātajām tēmām;  

- izmantojot tekstapstrādes lietotni, izveido skolotāja doto tabulu. Internetā meklē nepieciešamo informāciju un veic tabulas aizpildīšanu (piemēram, 

ES mērķi/ darbības virzieni; cik valstis ietilpst; kad dibināta; kad iestājās Latvija; pilsēta, kurā atrodas organizācijas centrālās institūcijas; karoga attēls; 

oficiālā mājaslapa u.tml.);  

- izmantojot izklājlapu lietotni, izveido un aizpilda skolotāja doto tabulu ar nepieciešamajiem datiem (piemēram, dotas dažādas ES dalībvalstis, kurām 

jāatrod to teritorija (km2), iedzīvotāju skaits, galvaspilsēta un iestāšanās gads ES). Izveido diagrammu, (piemēram, kurā redzama ES dalībvalstu 

teritoriju procentuālā attiecība); 
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- strādā pāros, lai izveidotu prezentāciju par tēmu (piemēram, valsts karogs, teritorijas attēls, pievienošanas gads ES, politiskā iekārta, galvaspilsēta, 

kopējā platība, iedzīvotāju skaits, naudas vienība, oficiālā valsts valoda, valsts simboli utt.);  

- savu noslēguma darbu nosūta skolotājam e-pastā. 

 

 

2.3. Noslēguma pārbaudes darba vērtēšanas kritēriji  

 

Izstrādāto projektu vērtē 10 ballu vērtēšanas skalā. Katru komponenti (uzdevumu) iespējams novērtēt atsevišķi, organizējot ar atbilstošiem 

metodiskajiem paņēmieniem un tādām mācību organizācijas formām, kādas izmantotas modulī. Vērtēšanas kritērijos iekļauj izstrādei izmantotās 

tehnoloģijas un rīkus, noformējumu un oriģinalitāti.  

 

 

 


