
Digitāls mācību 
līdzeklis



UZDEVUMI.LV - SKOLOTĀJU SABIEDROTAIS

• Vienkāršo un modernizē skolotāju  
darbu un uzlabo skolēnu sekmes

• Palīgs uzdevumu risinājuma gaitas 
skaidrošanai klasē (interaktīvā tāfele,  
projektors)

• Elektronisko pārbaudes darbu  
un mājasdarbu izveide



UZDEVUMI.LV SADARBĪBA AR E-KLASI

• Portālā var reģistrēties
ar E-klases pasi

• Izveidoto pārbaudes darbu,
var nosūtīt E-Klase reģistrētiem
skolēniem

• Uzdevumi.lv pārbaudes darbu
atzīmes var pārnest
uz E-klases žurnālu



• Patstāvīga neizprasto/kavēto  
mācību tēmu apgūšana

• Gatavošanās ieskaitēm  
un Valsts pārbaudes darbiem

• Mācīšanās no savām kļūdām  
un sekmju uzlabošana

UZDEVUMI.LV - TRENAŽIERIS SKOLĒNIEM



PRIEKŠMETI

Matemātika InformātikaLatviešu 
valoda

Bioloģija

Fizika

Angļu valoda

Ķīmija Vēsture

Ekonomika Dabaszinības

un citi

Ģeogrāfija 



IEPRIEKŠĒJO GADU CE

Valsts ieskaite 
dabaszinības

Valsts eksāmens 
krievu valodā

Valsts eksāmens 
fizikā

Valsts eksāmens 
informātikā

Valsts eksāmens 
vēsturē

Diagnosticējošais 
darbs  

dabaszinātnēs

Valsts eksāmens 
bioloģijā

Valsts eksāmeni  
un ieskaites 
matemātikā

Valsts eksāmeni 
un ieskaite  

latviešu valodā

Valsts eksāmens 
angļu valodā

Valsts eksāmens 
vēsturē

un citi



UZDEVUMU PIEMĒRI

CIK APAVU IR ATTĒLĀ?   

CIK APAVU PĀRU IR ATTĒLĀ? 

Kurai molekulārajai  
formulai atbilst dotā 
struktūrformula?

 S2O3

 OS2

 SO3

 O2S3

Kāda mikroskopa  
sastāvdaļa ir  
apzīmēta ar burtu E ? 

okulārs

pamatne

skavas

Kāda atmiņas  
ierīce redzama attēlā?

datu kasete

BIOS

zibatmiņa

cietais disks

Andrejs Pumpurs

Andrejs Pumpurs ir 
latviešu tautas eposa 
“Lāčplēsis” autors,  
populārs tautiskā  
romantisma dzejnieks, 
prozaiķis un publicists.

27.g. p.m.ē. senāts 
piešķīra Oktaviānam 
pavārdu 



VARIANTI UN RISINĀJUMA SOĻI

Iesniegt atbildi!

Aprēķini dotās izteiksmes vērtību!

log626−log613+log618 = 

Iesniegt atbildi!

Aprēķini dotās izteiksmes vērtību!

log630−log626+log618 = 

Iesniegt atbildi!

Aprēķini dotās izteiksmes vērtību!

log632−log616+log618 = 



UZDEVUMI.LV KLIENTU ATSAUKSMES

“Izdevies radīt interesi par mācību 
priekšmetu skolēniem, kuriem  vājākas 
sekmes”

“Skolotāji atzīst, ka Uzdevumi.lv ir unikāls 
zināšanu trenažieris, kas ļauj apgūt un nos-
tiprināt praktiski teorētiskās zināšanas, kā 
arī iegūt atgriezenisko saiti un mācīties no 
savām kļūdām”

Inta Budriķe 
Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes  
galvenā speciāliste

Ginta Avotiņa
Jelgavas novada izglītības  
pārvaldes vadītāja



UZDEVUMI.LV KLIENTU ATSAUKSMES

“Ērta un saprotama e-mācību vide  
skolotājiem un moderns mācību veids 
skolēniem, jo visi mācību priekšmeti 
visām (1.-12.) klasēm atrodas vienuviet”

“Skolotāji viennozīmīgi piekrīt tam,  
ja skolēni ievēro portāla filozofiju, tad  
jūtas stabili  pamatzināšanu apguvē”

Marina Isupova
Daugavpils pilsētas Izglītības 
pārvaldes vadītāja

Baiba Muceniece
Gulbenes novada domes Izglītības, 
kultūras un sporta nodaļas izglītības 
metodiķe



Aizkraukles 
novads

Bauskas 
novads

Gulbenes 
novads

Ikšķiles 
novads

Liepāja Alojas 
novads

Jelgavas 
novads

Ozolnieku 
novads

Jūrmala

Durbes 
novads

Ropaži Priekules 
novads

Ludzas 
novads

Apes 
novads

Alūksnes 
novads

Nīcas 
novads

Skrundas 
novads

Saldus 
novads

UZDEVUMI.LV KLIENTI



• Mobilā versija — uzdevumi.lv
pieejams ne tikai datorā, bet
arī planšetēs un viedtālruņos.

• Prezentācijas režīms - atvērto
uzdevumu var izvietot pa visu ekrānu.

• Tika izveidoti vairāk nekā 1000 jauni
uzdevumi - 2014./2015. m.g.

• Skolotāji var veidot savus
uzdevumus

PORTĀLA JAUNUMI



UZDEVUMI.LV ATRISINĀTO UZDEVUMU SKAITS 
2014/2015. M.G.

Kopā Latvijas skolēni  
ir atrisinājuši 6 500 000  
uzdevumus pagājušajā  

mācību gadā

Ja skolēni rakstītu  
uz papīra, tad kopējais  
burtnīcu augstums būtu 
5 TV torņu augstumā



TOP SKOLAS

2 31



TOP SKOLOTĀJI 

2 31



info@uzdevumi.lv
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