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Ievads 

Pasniedzēju rokasgrāmata sākotnēji tika izstrādāta, lai DCDS pilotmācībās iesaistītajiem 

pasniedzējiem piecās partnervalstīs (Grieķijā, Itālijā, Latvijā, Rumānijā, Spānijā) sniegtu vispārēju 

DCDS projekta ievadu un metodiskos norādījumus, kā arī prezentētu: 

█ pašnovērtējuma testu, kuru paredzēts veikt pirms mācību sākšanas 

█ projekta piedāvāto mācību piedāvājumu 

█ dalībniekiem sagatavotos mācību materiālus 

█ jaukta tipa mācību pieeju un atbalsta rīkus 

DCDS Mācību procesa atbalstam atsevišķi ir pieejami dokumenti par DCDS tiešsaistes vidi (DCDE): 

DCDE pasniedzēju rokasgrāmata un DCDE studentu rokasgrāmata.   



 
 

 

1. Pārskats par DCDS 

DCDS mērķis un piedāvātie rīki 

Šodienas sabiedrībā ikvienam ir nepieciešams plašs prasmju, zināšanu un kompetenču klāsts, tai 

skaitā atbilstošs digitālo kompetenču līmenis, lai spētu iekļauties darba tirgū un kāpt pa karjeras 

kāpnēm, kā arī turpināt savu mūžizglītību. Pieaugušie, kuru digitālās prasmes nav pietiekami augstā 

līmenī, var saskarties ar augstu sociālās atstumtības risku. 

DCDS mērķis 

DCDS projekta ietvaros tika izveidota Digitālo kompetenču attīstības sistēma (DCDS), lai uzlabotu 

pieaugušo iedzīvotāju digitālas un caurviju kompetences dažādās Eiropas valstīs. Izstrādātā sistēma 

var palīdzēt iedzīvotājiem apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas nodarbinātībai, 

personīgajai attīstībai, sociālajai iekļaušanai un aktīvai pilsoniskai līdzdalībai.  

DCDS piedāvā rīkus angļu, grieķu, itāļu, latviešu, rumāņu un spāņu valodās: 

█ Jaukta tipa mācību metodoloģija digitālo pamatprasmju pilnveidei, kas izveidota saskaņā ar 

DigComp 2.1. Digitālo kompetenču ietvaru iedzīvotājiem (atbilstoši 1-2 pamatlīmeņa 

prasmēm). 

█ Tiešsaistes pašnovērtēšanas rīks, lai novērtētu pieaugušo iedzīvotāju digitālās kompetences. 

█ Ieteikumu rīks, kas palīdz salāgot mācību programmu ar pieaugušo iedzīvotāju vajadzībām. 

█ Personalizēts mācību materiāls pamatprasmju līmenim, kurā iespējams apgūt 21 digitālo 

kompetenču moduļus. 

█ Tiešsaistes mācību platforma ar iekļautiem spēļu elementiem. 

█ Klātienes mācību atbalsts digitālo kompetenču pilnveides centros. 

█ Iegūto digitālo kompetenču apstiprināšana, saņemot atvērtos žetonus. 

Šī rokasgrāmata nodrošina papildu informāciju ar pielikumiem un saistītiem dokumentiem, lai 

pasniedzējiem palīdzētu izprast tiešsaistes Digitālo Kompetenču Attīstības Vides (DCDE) struktūru 

un saturu, kā arī organizēt aktivitātes mācību procesa ietvaros. Pielikumi nr. 4, 6, 7 un 8, ņemot vērā 

to apjomu, ir pieejami kā atsevišķi dokumenti. Sīkāka informācija par DCDS metodoloģiju ir pieejama 

atsevišķa dokumentā Digitālo kompetenču attīstības metodoloģija (DCDM).   

http://www.dcds-project.eu/


 
 

 

2. Kompetenču novērtējums un mācību 

dalībnieku profilēšana 

DCDS mācību piedāvājums ir veidots modulārā un elastīgā veidā, ko var pielāgot un pasniegt 

atbilstoši mērķa grupas dažādajām interesēm un vajadzībām. 

Tomēr, lai izmantotu šādu elastīgu pieeju, mācību organizācijām un pasniedzējiem jāiegūst 

pietiekama informācija par izglītojamo pieredzi un motivāciju digitālo kompetenču attīstīšanai, kā arī 

jānovērtē viņu sākotnējais zināšanu un prasmju līmenis. Šajā nolūkā DCDM paredz, ka visiem 

potenciālajiem mācību dalībniekiem, izņemot tos, kuriem nav nekādas digitālās prasmes un iemaņas, 

jāveic sākotnējais pašnovērtējuma tests.  

DCDS mācību kursu dalībnieku profilēšana  

Pirms DCDS mācību uzsākšanas un lietotāja konta izveides DCDE mācību platformā, visiem 

potenciālajiem dalībniekiem jāaizpilda vienkārša profilēšanas forma (individuāli vai ar pasniedzēja 

palīdzību): 

Potenciālā mācību dalībnieka profila elementi: 

● Personīgā informācija: vārds un uzvārds, e-pasts, vecums, pilsēta un valsts, pašreizējā / 

pēdējā nodarbošanās, bezdarba statuss (J / N); 

● Izglītība un vispārējās prasmes: izglītības līmenis*, visa līdzšinējā pieredze digitālo prasmju 

mācībās (jā/nē), visas ar digitālo izglītību nesaistītās prasmes, kas iegūtas dzīves/darba 

pieredzē; 

● Ar digitālo prasmju attīstību saistītās intereses un dzīves plāni**: 

○ Hobiji un sabiedriskā dzīve 

○ Nodarbinātība 

○ Mācības IKT jomā 

○ Cits [bezmaksas tekstlodziņš] 

* 7 līmeņi no pamatskolas līmeņa līdz doktora grādam  

** 5 atbildes iespējas no “nemaz nav svarīgi” -> “ļoti svarīgi” 

 

Svarīgs aspekts, kas arī tiek pārbaudīts šajā posmā, ir digitālo pamatprasmju esamība/neesamība, 

kas nepieciešama, lai piekļūtu DCDE platformai un sāktu to izmantot. 



 
 

 

Šī informācija tiek iekļauta DCDS Ieteikumu rīkā (skatīt nākošo nodaļu), un tās mērķis ir palīdzēt 

mācību organizatoriem un pasniedzējiem, kuri var piekļūt izglītojamo profiliem, labāk pielāgot un 

pārvaldīt mācību procesu. 

Pašnovērtējuma tests un Ieteikumu rīks  

Pašnovērtējuma tests (SAT) ir paredzēts, lai palīdzētu potenciālajiem mācību dalībniekiem noteikt, 

kurās digitālajās kompetencēs viņiem ir būtiskas nepilnības, un izvēlēties vispiemērotāko mācības 

ceļu. 

Potenciālajiem mācību dalībniekiem, kuriem nav digitālo prasmju, tiek lūgts tikai sniegt iepriekš 

minētos personas profilēšanas datus, kā arī viņi var izlaist tiešsaistes pašnovērtējuma testu. Tā 

saucamajiem “pilnīgajiem iesācējiem” jāpiedāvā sākotnējā apmācība klātienē, lai viņi varētu sākt lietot 

datoru, veikt vienkāršas darbības ar tastatūru un peli un vēlāk piekļūt DCDE platformai. 

Visi potenciālie dalībnieki, kuriem pietiek prasmes, lai piekļūtu DCDE platformai un varētu to izmantot 

paši vai ar radinieka, drauga vai pasniedzēja palīdzību, var kārtot pašnovērtējuma testu, kas ir 

strukturēts 21 modulī un atbilst 21 DigComp kompetencei. Testu iespējams sākt no pirmās - 1.1. 

kompetences vai no jebkura cita SAT moduļa. Katrā SAT modulī dalībniekiem vispirms ir jāatbild uz 

pašnovērtējuma jautājumiem (SA-Q), kas attiecas uz visiem mācību rezultātiem, kas noteiktas šai 

kompetencei. To skaits katrā kompetencē ir atšķirīgs, un kopumā ir 95 SA-Q. 

Pašnovērtējuma jautājumiem ir standarta formāts. Tie tiek formulēti līdzīgi paraugam: “Manas 

prasmes veikt pamata darbības, lai taupītu enerģiju un vides resursus (piemēram, izvairīties no 

nevajadzīgas dokumentu drukāšanas, izslēgt ierīces pēc to lietošanas, neatstāt mobilo telefonu 

lādētājus pieslēgtus elektrotīklam, kad tie netiek lietoti): Izvēlieties vienu no atbilžu variantiem: 

█ Man nav šādu prasmju 

█ Manas prasmes ir ļoti vājas 

█ Man ir dažas no nepieciešamajām prasmēm, taču ar tām nepietiek, lai spētu to paveikt 

patstāvīgi 

█ Man ir nepieciešamās prasmes, lai paveiktu to patstāvīgi 

Pēc tam, kad ir sniegtas atbildes uz visiem moduļa pašnovērtējuma jautājumiem, dalībniekiem tiek 

piedāvāti no viena līdz četriem zināšanu un spēju jautājumiem (KA-Q), kas vienmēr ir saistīti ar 

attiecīgo kompetenci. Pašnovērtējuma testā kopumā ir 41 KA-Q. Tie ir izstrādāti, lai pārbaudītu 

potenciālā dalībnieka faktiskās, konceptuālās vai operatīvās zināšanas par attiecīgās kompetences 

galveno mācību rezultāta apakškopu. Ja atbilde uz jebkuru KA-Q ir nepareiza, lietotājs saņem 

atgriezenisko saiti, mudinot viņu apgūt šo kompetenci padziļinātāki. Ja atbildes uz visiem moduļa KA-



 
 

 

Q ir pareizas, dalībnieks tiek informēts par šo rezultātu un tiek ieteikts turpināt darbu ar tālākajiem 

pašnovērtējuma testa jautājumiem. 

Potenciālie dalībniekiem ir iespēja vizuāli pārskatīt savu pašnovērtējuma testa progresu, izmantojot 

divas dažādas progresa joslas: vienu SA-Q un otru KA-Q. Beigās viņi var piekļūt pārskatam (skat. 1. 

attēlu) par savu sniegumu abu veidu jautājumos ar katrā tēmā sasniegtajiem procentiem. 

1. attēls - SAT rezultātu attēlošanas piemērs 

 

Savienojot potenciālā mācību dalībnieka profilēšanas datus (par interesēm un dzīves plāniem) ar 

pašnovērtējuma testa rezultātiem, DCDS ieteikumu rīks sniedz ieteikumus pasniedzējam, kurš 

DCDS mācību ceļš (-i) katram no dalībniekiem ir vispiemērotākais. Ieteikuma rīks informē 

pasniedzējus par katra potenciālā dalībnieka pašnovērtējuma testa rezultātu (pabeigts / nepabeigts) 

un sniedz ieteikumu, kas izteikts kā % prioritāte (galvenā prioritāte = 100%), par četriem mācību 

ceļiem, kurus potenciālais dalībnieks var izmantot. Šie procenti tiek iegūti no īpaša algoritma, kas ņem 

vērā informāciju no SAT rezultātiem un dalībnieka profila. Ieteikumu rīks darbojas pareizi tikai tad, ja 

potenciālais dalībnieks ir pabeidzis visus 21 SAT moduļus. Sīkāka informācija par Ieteikumu rīku ir 

pieejama DCDE pasniedzēju rokasgrāmatā. 

Pasniedzēji var apstiprināt pašnovērtējuma testu kā pabeigtu arī tiem potenciālajiem mācību 

dalībniekiem, kas nav izpildījuši to līdz galam. Tas pasniedzējam ļauj piedāvāt potenciālajam mācību 

dalībniekam apgūt jebkuru mācību ceļu, neatkarīgi no pašnovērtējuma testa rezultātiem. Ja dalībnieki 

vēlas, viņi jebkurā laikā var atgriezties pie pašnovērtējuma testa jautājumiem un turpināt tā izpildi. 

Tāpēc pašnovērtējuma tests var tikt veikts arī modulārā veidā. Piemēram, kārtojot pašnovērtējuma 

testa moduļus, pirms to apgūšanas, dalībniekam ir iespēja iegūt sākotnēju priekšstatu par viņas 

sākotnējo kompetences līmeni šajās tēmās, kā arī pasniedzēja sagatavotajām tēmām. Savukārt  

pasniedzēji iegūst vispārīgu pārskatu par to, cik labi potenciālie dalībnieki pārzina konkrētās tēmas 

pirms mācību procesa uzsākšanas. DCDS pilotmācību pieredze parādīja, ka šī iespēja ir īpaši svarīga 

zemām digitālajām prasmēm.  



 
 

 

3. DCDS mācību ceļi, moduļi un vienības 

DCDS mācību piedāvājums  

DCDS mācību piedāvājums ir izstrādāts, lai sasniegtu tālāk minētos mērķus: 

█ piedāvāt dalībniekiem vispārējo digitālo pamatprasmju apguves iespējas, lai uzlabotu viņu 

iekļaušanos digitālajā sabiedrībā;  

█ piedāvāt dalībniekiem tālākizglītības iespēju, lai pilnveidotu digitālās prasmes nodarbinātībai 

un sociālajai dzīvei. 

Mācību piedāvājums sastāv no četriem mācību ceļiem, kuros iekļautas 64 mācību vienības, kas 

apvienotas 19 tematiskajos moduļos, un kuru mērķis ir sasniegt visus 95 identificētos mācību 

rezultātus, kas aptver visas 21 DigComp kompetences (piemēru skat. 2. attēlu).  

 

2. attēls - DCDS mācību piedāvājuma struktūra 

 

 

Mācību rezultāti (LOUTs) ir uzskaitīti 1. pielikumā. 

Mācību vienības (LUs) ir uzskaitītas un sakārtotas pēc to koda 2. pielikumā. 

Mācību vienību secība katrā modulī parādīta 3. pielikumā.  

 



 
 

 

Pašlaik tiek piedāvāti 4 dažāda ilguma apguves mācību ceļi (LPs): 

● Digitālās pamatprasmes 

● Komunikācija un sociālie mediji. 

● Digitālā satura radīšana 

● IKT izpēte 

Zemāk esošajā 1. tabulā ir aplūkojami visi 4 mācību ceļi un 19 moduļi. Katra moduļa un mācību ceļa 

norādītais apguves ilgums, tika aprēķinātas pirms pilotmācībām. 

 

1. tabula - DCDS 4 mācību ceļi un 19 moduļi 

Mācību ceļi un moduļi Plānotais 

apguves laiks (h) 

Mācību ceļš “Digitālās pamatprasmes” (37 LUs) 39 

Failu un mapju pārvaldība 4 

Droša interneta pārlūkošana un informācijas meklēšana 9.5 

E-pasta konta izveidošana, pareiza un droša tā izmantošana 6 

Publiskie un privātie tiešsaistes pakalpojumi 5 

Ierīču, datu, veselības un labklājības aizsardzība 6.5 

IKT izmantošana ikdienā 7 

Digitālā pašapziņa un mācīšanās 1 

Mācību ceļš “Komunikācija un sociālie mediji” (17 LUs) 14 

Komunikācijas pakalpojumi 4.25 

Sociālie tīkli 7.25 

Autortiesības un licences 2 

Mācību ceļš “Digitālā satura radīšana” (8 LUs) 16 

Tekstapstrādes dokumenti 2.5 

Izkājlapas 6 

Prezentācijas 5 

Foto un video 0.5 

Autortiesības un licences 2 



 
 

 

Mācību ceļš “IKT izpēte” (4 LUs) 7 

Programmēšana 2.5 

Vide 1 

Tehniskas problēmas 1.5 

IKT rīki 2 

 

Kā parādīts 3. attēlā, kopējais paredzamais mācību ilgums ir 60 stundas (40 stundas klātienē un 20 

stundas attālināti). Dalībniekiem vispirms būtu ieteicams izvēlēties apgūt mācību ceļu “Digitālās 

pamatprasmes” (aptuvenais ilgums aptuveni 40 stundas) un pēc tam izvēlieties vienu no trim papildus 

piedāvātajiem mācību ceļiem: komunikācija un sociālie mediji (14 stundas), digitālā satura radīšana 

(16 stundas), IKT izpēte (7 stundas).  

3. attēls - DCDS mācību ceļu izvēles un apguves shēma 

 

DCDS pilotmācību pieredze parādīja, ka faktiskais laiks, kas vajadzīgs paredzētā mācību satura 

apguvei, ievērojami atšķīrās atkarībā no dažādām mērķa grupas vēlmēm un vajadzībām. 

Mācību vienību struktūra 

Katrai mācību vienībai Moodle platformā ir pieejams kurss, kura struktūra ir parādīta 4. attēlā. 

Pirmā daļa ir ievads, kurā iekļauts: 

█ Mācību vienības (LU) nosaukumu (sarkanā krāsā); 

█ Mācību rezultātu (LOUTs) sarakstu. 



 
 

 

4. attēls – DCDE mācību vienības paraugs 

 

Mācību tēmas satura 

apguves rādītāji. 

 

Tiešsaistes mācību sadaļa, 

kurā ietilpst interaktīva e-

grāmata ar konkrētās 

vienības pamatterminiem. 

 

Mācību uzdevumu kopums 

konkrētai vienībai (t. i., testi, 

uzdevumi utt.). Vairākums 

mācību testu nodrošina 

automātisku formatīvu 

atgriezenisko saiti. 

 

Otrā daļa ir tiešsaistes mācības, kurā iekļauts:  

█ Pamata mācību materiāls (galvenais saturs), kurā pieejama informācija par konkrētās 

mācību vienības galvenajiem jēdzieniem, kā arī saites uz tīmekļa vietnēm ar noderīgiem 

papildus mācību materiāliem (skat. 4. pielikumu). 

█ Papildu mācību materiāli (pēc izvēles) konkrētās mācību vienības apguvei, kurus pievienojis 

pasniedzējs. Tās varētu būt klātienes nodarbībās izmantotās prezentācijas, teksta dokumenti, 

audio-video u.tml. Pasniedzēji var publicēt arī internetā atrastos atvērtos izglītības resursus 

(OER), ievērojot vadlīnijas un ieteikumus, kas sniegti 9. pielikumā. 

 

Trešajā daļā ir uzdevumi, kurā iekļauta formatīvā vērtēšana par konkrētās mācību vienības saturu. 

Tos var izmantot gan klātienes nodarbībās, gan mācoties tiešsaistē. Šajā daļā vienmēr ir viens vai 

divi satura veidi (skat. arī 3. nodaļu): 

● Mācību testi, t.i. jautājumi ar vairākiem atbilžu variantiem vai korelācijas tabulas 

● Praktiskie uzdevumi (daļa no galvenā satura), kuriem pasniedzējs, nepieciešamības 

gadījumā, nodrošina papildus paskaidrojumus. 

● Cita veida uzdevumi (pēc izvēles), kurus pasniedzējs pats sagatavo ar konkrētu nolūku. 



 
 

 

Konkrētas mācību vienības iespējams apgūt attiecīgajā modulī, kurā tās ir iekļautas, izvēloties 

atbilstošo skaitli, kā norādīts zemāk: 

 

Pēdējā poga moduļa satura joslā ir piekļuve apkopojošajam testam (skat. 4. nodaļu). 

DCDE platformā dalībniekiem ir iespēja apgūt jebkuru mācību vienību, kas pieder mācību ceļam un 

modulim, kurā viņi ir reģistrējušies. Nav jāievēro konkrēta secība konkrētā mācību ceļa ietvaros. Ja 

nepieciešams, pasniedzējs var arī aicināt dalībniekus vispirms daļēji apgūt cita mācību ceļa saturu un 

pēc tam atgriezties pie iesāktā moduļa. 

  



 
 

 

4. Mācību materiāli 

DCDS mācību materiāli tika izstrādāti, balstoties uz trim galvenajiem principiem. Pirmkārt, nodrošināt 

ierobežota apjoma un augstas kvalitātes lasāmvielu. Otrkārt, ņemt vērā to, ka projekta 

partnervalstīs jau ir dažāda veida mācību materiāli valsts valodā, ko viņi var piedāvāt mācību 

dalībniekiem. Treškārt, radīt iespējas mācību dalībniekiem praktiski darboties DCDE platformā, 

vienlaikus apgūstot mācību saturu un pilnveidojot digitālās prasmes.  

DCDS projekta ietvaros izstrādātie mācību materiāli (galvenais saturs) ir pieejami DCDE platformā 

gan angļu valodā, gan partneru valsts valodās: 

█ Galvenie jēdzieni mācību dalībniekiem 

█ Uzdevumi 

█ Kritiskie vārdi 

█ DCDE studenta rokasgrāmata 

Galvenie jēdzieni mācību dalībniekiem 

Katrā mācību vienībā dalībniekiem ir pieejama informācija par galvenajiem jēdzieniem (⅕-1 lpp.), kā 

arī saites uz tīmekļa vietnēm ar noderīgiem papildus mācību materiāliem (skat. 4. pielikumu). Visu 

mācību vienību saturs ir pieejams arī PDF formātā. 

Uzdevumi 

Katrā mācību vienībā dalībniekiem ir jāveic viens vai divi uzdevumu veidi. Kopumā pasniedzēji var 

brīvi organizēt mācības, atbilstoši savai pieredzei un dalībnieku vajadzībām. Taču ir jāpārliecinās, ka 

kādā mācības procesa posmā dalībnieki pastāvīgi vai ar palīdzību izpilda konkrētās mācību vienības 

apguvei atbilstošus testus un praktiskos uzdevumus, kuri atrodami DCDE. 

Mācību testi ir jautājumi ar vairākiem atbilžu variantiem vai korelācijas tabulas. Lielākā daļa mācību 

testi automātiski sniedz formatīvu atgriezenisko saiti (nepareizas atbildes gadījumā) vai ierosina lūgt 

pasniedzēja paskaidrojumus. Uz daudziem no mācību testa jautājumiem pirmo reizi dalībnieki varētu 

būt atbildējuši jau pildot pašnovērtējuma testu. Tā kā šajā posmā, iespējams, ka viņi nebija pareizi 

atbildējuši uz attiecīgajiem jautājumiem, tiek piedāvāts atbildēt uz tiem pašiem vai līdzīgiem arī mācību 

procesā.  

Praktiskie uzdevumi (daļa no galvenā satura), kuriem pasniedzējs, nepieciešamības gadījumā, 

nodrošina papildus paskaidrojumus. Gandrīz pēc visiem praktiskajiem uzdevumiem, mācību 



 
 

 

dalībnieki tiek aicināti novērtēt savu sniegumu, atzīmējot, kurš no zemāk minētajiem apgalvojumiem 

vislabāk raksturo dalībnieka uzvedību uzdevumu pildīšanas laikā.  

█ Es paveicu dotos uzdevumus vai daļu no tiem ar vairākkārtēju pasniedzēja vai citu mācību 

dalībnieku palīdzību. 

█ Es paveicu dotos uzdevumus vai daļu no tiem ar nelielu pasniedzēja vai citu mācību dalībnieku 

palīdzību. 

█ Es paveicu dotos uzdevumus patstāvīgi. 

Daži praktisko uzdevumu izpilde ir jānovērtē arī pasniedzējam. Mācību testi un praktiskie uzdevumi 

ir pieejami 6. pielikumā. 

Apkopojošie testi ir faktiski iegūto kompetenču novērtējums katra moduļa beigās. Pasniedzēji aicina 

mācību dalībniekus tos aizpildīt, lai modulis tiktu nokārtots (jāsaņem vismaz 60%). Šos testus ir atļauts 

kārtot tikai vienu reizi un paredzēts, ka pasniedzēja uzraudzībā. 

Apkopojošie testi ir pieejami 7. pielikumā. 

Kritiskie vārdi 

DCDS projekta partneri vēlējās izvairīties no tā, ka potenciālajiem mācību dalībniekiem rastos šaubas, 

vai vēlas apgūt piedāvāto mācību saturu, tikai tāpēc, ka ir tajā ir daudz nesaprotamu terminu. Šī 

iemesla dēļ tika izveidots kritisko vārdu saraksts, ar paskaidrojumiem, kurus iespējams aplūkos, 

piemēram, pildot sākotnējo pašnovērtējuma testu (SAT). Kritiskie vārdi ir pieejami visa mācību 

procesa laikā, lai palīdzētu izglītojamajam apgūt digitālo tehnoloģiju terminoloģiju, taču parasti tie ir 

neaktīvi, veicot apkopojošo testu. DCDS kritisko vārdu saraksts ir pieejams 5. pielikumā. 

DCDE studenta rokasgrāmata 

DCDE studentu rokasgrāmatu ir paredzēts izplatīt mācību dalībniekiem elektroniski vai drukātā 

versijā, kurā iekļauti DCDE platformas ekrānšāviņi ar paskaidrojumiem par tās izmantošanu: 

█ Kā sākt? 

█ DCDE informācijas panelis 

█ DCDE galvenās funkcijas (profils, žetoni, SAT, mācību ceļi, atvērtie izglītības resursi)  

 

Šī rokasgrāmata lielā mērā ir balstīta uz DCDE Pasniedzēju rokasgrāmatas saturu, kas 

pasniedzējiem paskaidro platformas izmantošanu (skatīt zemāk). 



 
 

 

5. DCDS mācību pieeja un atbalsta rīki 

Esam iepazinušies ar DCDS mācību pieeju un izstrādātajiem mācību materiāliem, kurus dalībniekiem 

ir iespēja izmantot patstāvīgi vai pasniedzēja vadībā. Turpinājumā aplūkosim DCDS mācību pieeju 

un atbalsta rīkus, kā arī digitālo kompetenču novērtēšanu un apstiprināšanu, saņemot atvērtos 

žetonus. 

Jaukta tipa mācību pieeja 

Tā kā potenciālie DCDS lietotāji ir ar zemām digitālām prasmēm, tika izvēlēta jaukta tipa mācību pieeja 

(skat. 5. attēlu). Neatkarīgi no pasniedzēja izvēlētās (vienojoties ar dalībniekiem) klātienes un 

tiešsaistes mācību proporcijas, būtiski ir pasniegt to kā vienu veselumu. 

5. attēls - Klātienes un tiešsaistes mācības  

 

Jaukta tipa mācības ir tādas, kurās daļa nodarbības tiek realizētas klātienē un daļa tiešsaistē. 

Piemēram, klātienes nodarbībā tiek paskaidroti uzdevumi, kas vēlāk jāveic tiešsaistē, un par to izpildi 

pēc tam varētu tikt veidota diskusija forumā. Nākamā nodarbība varētu tikt organizēta, pamatojoties 

uz forumā ierosinātie jautājumiem utt. Klātienes un tiešsaistes darbībām ir jābūt cieši saistītām, 

kopumā veidojot jēgpilnu mācību kursu.  

Mācību process 

Pasniedzējiem vissarežģītākais mērķis jaukta tipa mācībās ir klātienes un tiešsaistes aktivitāšu 

integrācija, lai iegūtu vēlamos rezultātus. Jaukta tipa mācības nozīmē ne tikai klātienes un tiešsaistes 

nodarbību vadīšanu, bet arī mācību materiālu/uzdevumu sagatavošanu, sasniegto rezultātu 

novērtēšanu un kopējā procesa pārraudzību.   



 
 

 

Atbalsta rīki pasniedzējiem 

Šajā rokasgrāmatā un tās pielikumos, kā arī DCDE pasniedzēju rokasgrāmatā (skatīt zemāk) ir 

piedāvāts atbalsta rīku komplekts, kas palīdz pasniedzējiem izprast un izmantot DCDS pieeju, tās 

mācību piedāvājumu un DCDE platformu.   

DCDE Pasniedzēju rokasgrāmata  

DCDE pasniedzēju rokasgrāmata ir paredzēta mācību kursu pasniedzējiem elektroniski vai drukātā 

versijā, kurā iekļauti DCDE platformas ekrānšāviņi ar paskaidrojumiem par tās izmantošanu: 

1. Ievads 

2. Kā sākt? 

3. DCDE informācijas panelis 

4. DCDE galvenās funkcijas  

Profils 

Pašnovērtēšanas rīks (SAT) 

Ieteikumu rīks 

Mācību ceļi 

Pievienot studentu 

Atvērtie izglītības resursi (AIR) 

5. DCDE rīki un pakalpojumi 

 Galvenā funkcionalitātes izvēlne 

Pašnovērtēšanas rīks 

Spēļu elementi un spēlēšana 

žetoni 

Mācību ceļi 

Ekrānuzņēmumu augšupielāde 

Dokumentu augšupielāde 

Padomi skolotājiem 

Ņemot vērā DCDS pilotmācībās iegūto pieredzi, visu valstu pasniedzēji sagatavoja padomus, kurā 

iekļauti paskaidrojumi, kā praktiski mācīt konkrēto vienību. Kādu īpašu metodoloģiju, mācību 

materiālus, teorētiskas vai praktiskas aktivitātes izmantot u.tml. Pasniedzēju padomi tika apkopoti 

vienā dokumentā, kas pieejams 8. pielikumā.  

 



 
 

 

Uzdevumi un apkopojošie testi 

Gan mācību testu un uzdevumu, gan apkopojošo testu dokumentos (6. un 7. pielikumi) pasniedzējiem 

ir pieejami kontrolsaraksti par lietām, kas jāņem vērā, pirms mācību uzsākšanas un apkopojošā testa 

kārtošanas katra moduļa beigās.  

Mācību novērtējums 

Mācību novērtējums ir daļa no DCDS vērtēšanas sistēmas, kas ietver kvalitātes novērtējumu. 

Tādejādi tiek nodrošināts, ka mācību veicējiem regulāri saņem atgriezenisko saiti par savu grupu 

dalībnieku motivāciju un saņemtajiem žetoniem, lai dokumentētu visu dalībnieku sasniegtos 

rezultātus. 

Mācību novērtējuma mērķis ir pārliecināties, ka mācības procesa rezultāti atbilst izvirzītajiem 

mērķiem, un ļaut mācību veicējiem apstiprināt dalībnieku iegūtās kompetences. Mācību novērtējums 

ir formatīvs, ja tā mērķis ir palīdzēt apgūt nepieciešamās kompetences. Formatīvais novērtējums 

var būt gan formāls, gan neformāls. Tas ir summatīvs, ja mērķis ir iegūto digitālo kompetenču 

apstiprināšana un atzīšana. Summatīvais novērtējums ir formāls (t.i., notiek noteiktā brīdī un tiešā 

pasniedzēja uzraudzībā). Šī testa rezultāti var ietekmēt kursa turpināšanu, t.i., mācību dalībnieks 

turpina tikai tad, ja šo testu nokārto, saņemot vismaz 60%. 

Kompetenču apstiprināšana un atzīšana  

DIGCOMP COMPETENČU APSTIPRINĀŠANA  

Saskaņā ar DCDS mācību struktūru DigComp kompetences tiek apstiprinātas pēc moduļu apkopojošo 

testu nokārtošanas, kurā ietvertas ar katru kompetenci saistītas mācību vienības. Dažas kompetences 

sāk attīstīt mācību ceļā “Digitālās pamatprasmes”, bet to papildina nākamo mācību ceļu moduļi. Šī 

iemesla dēļ, sekmīgi pabeidzot mācību ceļus, dalībniekiem tiks apstiprinātas šādas DigComp 

kompetences: 

Mācību ceļš “Digitālās pamatprasmes” 

1.1 Datu, informācijas un digitālā satura pārlūkošana, meklēšana un filtrēšana 

1.2 Datu, informācijas un digitālā satura novērtēšana 

1.3 Datu, informācijas un digitālā satura pārvaldīšana 

2.3 Pilsoņu iesaiste, izmantojot digitālās tehnoloģijas 



 
 

 

4.1 Ierīču aizsardzība 

5.2 Vajadzību un tehnoloģisko risinājumu 

5.4 Digitālo kompetenču plaisas noteikšana 

Mācību ceļš “Komunikācija un sociālie tīkli”  

2.1 Komunikācija, izmantojot digitālās tehnoloģijas 

2.2 Dalīšanās, izmantojot digitālās tehnoloģijas 

2.4 Sadarbība, izmantojot digitālās tehnoloģijas 

2.5 Interneta ētika 

2.6 Digitālās identitātes pārvaldība 

3.3 Autortiesības un licences 

4.2 Personisko datu un privātuma aizsardzība 

4.3 Veselības un labklājības aizsardzība 

Mācību ceļš “Digitālā satura radīšana” 

3.1 Digitālā satura izstrāde 

3.2 Digitālā satura integrēšana un atkārtota izstrāde 

3.3 Autortiesības un licences 

Mācību ceļš “IKT izpēte” 

3.4 Programmēšana 

4.4 Vides aizsardzība 

5.1 Tehnisko problēmu risināšana 

5.3 Digitālo tehnoloģiju radoša izmantošana 



 
 

 

DIGCOMP COMPETENČU ATZĪŠANA 

 ŽETONI 

DCDE platformā tiek izsniegti trīs veida žetoni: 

█ Moduļu žetoni: tiek izsniegti, balstoties uz apgūto moduļu kopējiem rezultātiem 

█ Apmācību ceļa žetoni: tiek izsniegti, veiksmīgi nokārtojot visus novērtēšanas testus 

█ Kompetenču žetoni: tiek izsniegti, veiksmīgi nokārtojot noslēguma kompetenču testu, kurā 

tiks iekļautas visas mācību vienības no viena vai vairākiem apmācību ceļiem 

Papildu informācija un instrukcijas par DCDS žetoniem ir pieejama DCDE pasniedzēju rokasgrāmatas 

5.4. nodaļā.  

Caurviju prasmes 

Caurviju prasmes, tiek definētas kā “Prasmes, kas nav tieši saistītas ar konkrētu darbu, uzdevumu, 

akadēmisko vai zināšanu jomu, bet gan prasmes, ko var izmantot dažādās situācijās un dažādos 

darba apstākļos. Šīs prasmes ar vien biežāk tiek prasītas no apmācību dalībniekiem, lai tie sekmīgi 

spētu pielāgoties pārmaiņām un dzīvotu jēgpilnu un produktīvu dzīvi.  

DCDS projekta kontekstā termins caurviju prasmes tiek saprasts, kā:   

Kritiskā domāšana 

Spēja novērtēt datu kopumu, faktus, 

novērojamas parādību utt. (Piemēram, 

Nodalīt noderīgus datus no 

mazsvarīgāmdetaļam), lai varētu 

izdarīt pamatotus spriedumus, atrisināt 

problēmu vai pieņemt lēmumu. 

Kompetence 1.2 attiecas uz spēju novērtēt datus, 

informāciju un digitālo saturu. Mācību rezultāts 1.2.2 

aplūko dalībnieku spēju novērtēt vai informācija un 

saturs, kas tiek atrasts tiešsaistē, ir vai nav ticams 

(tostarp viltus ziņu identificēšana). 

Komunikāciju un prezentēšanas 

prasmes 

Spēja dalīties ar idejām un informāciju 

skaidri un precīzi, spēja uzklausīt citus 

un efektīvi diskutēt. 

Otrā kompetenču joma Komunikācija un sadarbības 

kompetences attiecas uz spēju sazināties, izmantojot 

dažādas digitālāstehnoloģijas un rīkus, kā arī uz tīkla 

etiķeti. Mācību rezultātu 4.2.1. un 4.2.3. sadaļā tiek 

aplūkota parsonas datu un privātās dzīves aizsardzība. 

Mācību rezultāts 3.1.4. attiecas uz spējām izmantot 

prezentāciju programmas. 



 
 

 

Darbs komandā 

Vēlme strādāt un sadarboties ar citiem, 

veidot pozitīvas attiecības, ar mērķi 

kopīgi sasniegt izvirzītos uzdevumus. 

DCDS mācību pieejaun DCDE mācību vides 

izmantošana veicinās apmācību dalībnieku spējas 

sadarboties. Kompetence 2.4 tiek attiecināta uz spēju 

sadarboties, izmantojot digitālās tehnoloģijas. 

Autonomija 

Spēja patstāvīgi veikt uzdotos 

uzdevumus, bez nepieciešamības pēc 

mentora/darba vadītāja konstantas 

klātbūtnes. 

DCDS mērķis ir veicināt tā dalībnieku autonomijas 

pakāpi, izmantojot digitālos rīkus un pakalpojumus, 

palīdzot apmācību dalībniekiem sasniegt DigComp 2. 

zināšanu līmeni. 

Precizitāte 

Tā ir attiekme, lai darbi tiktu paveikti 

precīzi, rūpīgi un uzmanīgi, pievēršot 

uzmanību detaļām 

Digitālo rīku un pakalpojumu izmantošana veicina 

precizitāti, jo tās trūkums var kavēt veiksmīgu rezultātu 

sasniegšanu. Digitālās tehnoloģijas ir balstītas uz stingru 

procedūru ievērošanu, un ja tās netiek ievērotas, tas var 

radīt lielus zaudējumus. 

Nepārtraukta mācīšanās 

Spēja atpazīt savus trūkumus un 

jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi, 

laipapildinātu un pastāvīgi uzlabotu 

savas prasmes un zināšanas. 

Kompetence 5.4 aplūko spēju noteikt trūkumus savās 

digitālajās zināšanās un prasmes rast iespēju 

pilnveidoties. DCDS digitālās pratības veicināšanas 

apmācības pats par sevi ir nepārtrauktās mācīšanās 

process. 

Problēmu risināšana 

Tā ir spēja nosakt prioritātes un 
kritiskos punktus vasā darbā, kā arī 
atrast tiem piemērotos risinājumus. 

Piektā kompetenču joma – „Problēmu risināšana” tieši 

attiecas uz spēju risināt tehniskas problēmas ar digitālo 

tehnoloģiju palīdzību. 

Globālā sapratne 

Tolerance, atvērtība, cieņa pret citādo, 
starpkultūru sapratne utt. 

Mācību rezultāts 2.5.4 attiecas uz spēju atpazīt 

sociāli/etniski neatbilstošu rīcību tiešsaistē, kā arī naida 

runu, kiberhuligānismu un citu neadekvātu rīcību. 



 
 

 

Informācijas pārvaldība (mediju un 
informācijas pratība) 

Tā ir spēja efektīvi iegūt, organizēt un 
izmantot datus un informāciju no 
dažādiem avotiem, dažādiem 
mērķiem. 

Pirmā kompetenču joma „Informācija un datu 

pārvaldības” kompetences attiecas uz spēju iegūt, 

novērtēt un organizēt digitālos datus un informāciju, kas 

atrasta internetā, kā arī spēju šo informāciju izmantot 

ikdienas dzīvē. 

 

DCDS pilotmācību pieredze parādīja, ka caurviju prasmju attīstīšana ir sarežģīts process, kam 

nepieciešams ilgāks laiks nekā ir paredzēts attiecīgajam kursam. Neskatoties uz to, ir svarīgi, lai 

pasniedzēji apzinātos šo caurviju prasmju nozīmi un spētu dot savu ieguldījumu to attīstībā, veidojot 

un piedāvājot piemērotas aktivitātes. Ir izstrādāti un tiešsaistes vidē jau pieejami vairāki praktiski 

uzdevumi šī mērķa sasniegšanai.  

 

 

 

  



 
 

 

1.Pielikums – Mācību rezultāti pamata digitālajām 

kompetencēm  
 

DigComp 2.1 

kompetence 

DigComp 2.1 – Pamatlīmenis 

Pamatlīmenis ar palīdzību – 

Pamatlīmenis autonomi ar 

palīdzību, kur nepieciešams  M
āc

īb
u

 r
e

zu
lt

āt
s 

Piedāvātais mācību rezultāts – plānotās prasmes pamatlīmenī  

- Mācību rezultātiem, kas iekrāsoti zaļā krāsā, piemēroti zināšanu un prasmju pārbaudes jautājumi   

- DESI tiek attiecināts uz Eurostat aptaujas jautājumiem, kas tiek izmantoti Digitālās ekonomikas un 

sociālajam indikātoram   

1
.1

. D
at

u
, i

n
fo

rm
āc

ija
s 

u
n

 d
ig

it
āl

ā 
sa

tu
ra

 p
ār

lū
ko

ša
n

a,
 

m
ek

lē
ša

n
a 

u
n

 f
ilt

rē
ša

n
a 

Es protu: 

● identificēt, kāda informācija 

ma ir nepieciešama,  

● atrast datus, informāciju un 

saturu, veicot vienkāršus 

meklējumus digitālajā vidē,  

● atrast, kā piekļūt datiem, 

informācijai un saturam, 

● identificēt vienkāršas 

peronīgās meklēšanas 

stratēģijas. 

1.1.1 
Es protu atvērt interneta pārlūku un izmantot rīkjoslas pogas (piemēram, atpakaļ, uz priekšu, pārlādēt lapu, 

sākums, aizvērt pārlūku). 

1.1.2 
Es protu pārlūkot mājas lapas (mājas lapas ietvaros vai pārvietojoties starp dažādām mājas lapām) izmantojot 

saites un izvēlnes. 

1.1.3 Es protu saglabāt mājas lapas adreses savās grāmatzīmēs/favorītos.  

1.1.4 
Es protu atrast tīmekļa vietni, ko iepriekš esmu apmeklēj-is/-usi, savā pārlūkprogrammas vēsturē vai ar 

grāmatzīmju palīdzību. 

1.1.5 Es protu atrast informāciju internetā, izmantojot labi pazīstamas meklētājprogrammas (Google, Bing, Yahoo!...). 

1.1.6 Es protu internetā atrast attēlus, videoklipus, spēles un citu multivides saturu. 

1.1.7 Es protu izmantot tiešsaistes kartes un koordinātu jeb atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus. 

1.1.8 Es protu lejupielādēt un saglabāt internetā pieejamos failus. 
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Es protu: 

● noteikt datu, informācijas un 
1.2.1 

Es protu prasmes izvērtēt vai dati, informācija, saturs, ko atrodu internetā, ir ticams vai tomēr nē. 



 
 

 

digitālā satura ticamību. 
1.2.2 

Es protu atšķirt produkta vai pakalpojuma sniedzēja oficiālo tīmekļa vietni no citām neoficiālām, pārbaudot 

vienoto resursu vietrādi (URL), mājas lapas īpašnieku un citus datus. 

1.2.3 Es protu internetā atšķirt maksas saturu no bezmaksas. 
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Es protu:  

● identificēt kā kārtot, uzglabāt 

un atgūt datus, informāciju un 

saturu digitālajā vidē, 

● atpazīt viedus, kā organizēt šos 

datus viegli, saprotami un 

strukturēti. 

1.3.1 Es protu darboties ar mapēm (veidot, dzēst, kopēt, nosaukt), lai saglabātu failus savā ierīcē. 

1.3.2 Es protu atškirt failu tipus pēc to nosaukumu paplašinājumiem. 

1.3.3 Es protu aplūkot un škirot failus mapēs dažādos veidos. 

1.3.4 Es protu izveidot, atvērt, pārvietot, dzēst failus un mapes savā digitālajā ierīcē. 

1.3.5 
Es protu izveidot, atvērt, pārvietot, dzēst failus un mapes ārējās/pārnēsājamās atmiņas ierīcēs (cietajos diskos, 

zibatmiņās, atmiņas kartēs, kompaktdiskos) un mākoņdatošanas pakalpojumos. 

1.3.6 Es protu arhivēt un atarhivēt saspiestus failus/mapes (zip, rar …), kas atrodas manā datorā. 
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Es protu: 

● izvēlēties dienkāršus digitālus 

risinājumus, lai sazinātos, 

● identificēt situācijai  

piemērotākos komunicēšanas 

veidus.  

2.1.1 
Es protu atšķirt reāllaika saziņas līdzekļus (Skype, telefonsarunas) no asinhroniem (e-pasta ziņojumi, sociālie 

tīkli, teksta ziņas). 

2.1.2 Es protu izveidot un saglabāt kontaktus savās digitālajās ierīcēs. 

2.1.3 Es protu veikt video zvanu, izmantojot digitālos rīkus. 

2.1.4 Es protu atrast un apskatīt pēdējos veiktos, saņemtos zvanus un ziņas. 

2.1.5 
Es protu izveidot kontu, lai piekļūtu un izmantotu tiešsaistes digitālos pakalpojumus (e-pastu, sociālos tīklus, 

citus interaktīvus valsts un privātos pakalpojumus ... ievērojiet privātumu!). 

2.1.6 Es protu nosūtīt un saņemt e-pastus (nosūtīt, atbildēt, pārsūtīt). 

2.1.7 Es protu nosūtīt un saņemt īsziņas ar mobilā tālruņa palīdzību. 

2.1.8 Es protu nosūtīt ziņas, izmantojot tērzēšanas lietotnes (WhatsApp, Facebook Messenger, Skype u.c.). 

2.1.9 Es protu publicēt ziņas forumos un/vai blogos. 
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s Es protu: 

● atpazīt vienkāršas digitālās 
2.2.1 

Es protu kopīgot failus, pievienojot tos pielikumā e-pastam vai izmantojot citus asinhronos sakaru 

pakalpojumus.   



 
 

 

tehnoloģijas, ar kuru palīdzību 

varu dalīties ar datiem, 

informāciju un digitālo saturu 

● atpazīt vienkāršas atsauces. 

2.2.2 Es protu kopīgot failus, izmantojot mākoņdatošanas pakalpojumus. 

2.2.3 
Es protu kopīgot failus, video, audio, fotoattēlus, koordinātes un kontaktus ar sociālo tīklu un tērzēšanas 

lietotņu (WhatsApp, Skype u.c.) palīdzību. 

2.2.4 
Es protu augšupielādēt pašradītu saturu (piemēram, fotoattēlu), lai ar to dalītos mājas lapās, kas to pieprasa 

un/vai piedāvā šādu iespēju (piemēram, sociālie tīkli). 
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Es protu: 

●  identificēt vienkāršus digitālos 

pakalpojumus, lai sabiedriski 

līdzdarbotos  

● atpazīt vienkāršus digitālus 

risinājumus, kas palīdz manai 

pilsoniskai līdzdalībai. 

2.3.1 
Es protu atrast sev interesējošās valsts un pašvaldību oficiālās tīmekļa vietnes un lietotnes (saistītas, piemēram, 

ar nodarbinātību, veselību, izglītību, nodokļiem, utt.). 

2.3.2 
Es protu atrast man interesējošās privāto pakalpojumu sniedzēju oficiālās tīmekļa vietnes un lietotnes (saistītas, 

piemēram, ar transporta, ceļojuma, komunālajiem pakalpojumiem utt.). 

2.3.3 
Es protu iegūt informāciju no (valsts/privātajām) pakalpojumu vietnēm vai lietotnēm, lai personīgi veiktu 

darbības (saistītas ar veselības, nodarbinātības, sociālajiem, transporta pakalpojumiem utt.). 

2.3.4 Es protu atrast interaktīvus tiešsaistes pakalpojumus, ko piedāvā (valsts/privātās) vietnes vai lietotnes. 

2.3.5 
Es protu aizpildīt tiešsaistes veidlapu (izmantot iznirstošu sarakstu, atzīmēt vēlamās izvēlnes, ieliekt punktiņu 

pie pareizās atbildes, izmantot kalendāru un citas funkcijas). 

2.3.6 
Es protu reaģēt uz autentifikācijas pieprasījumu, ja tas nepieciešams, lai piekļūtu (valsts/ privātām) 

pakalpojumu vietnēm. 

2.3.7 Es protu izskaidrot, kas ir “droša autentificēšanās” un kādēļ tā nepieciešama. 

2.3.8 Es protu augšupielādēt dokumentus un fotoattēlus, ja tas nepieciešams, lai pabeigtu tiešsaistes darījumu. 
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● izvēlēties vienkāršus digitālus 

rīkus un tehnoloģijas, lai 

sadarbotos tiešsaistē.  

2.4.1 
Es protu nosūtīt e-pastus vairākiem adresātiem vienlaicīgi (un atbildēt tiem, lai nodrošinātu komunikāciju ar 

visiem adresātiem). 

2.4.2 Es protu pievienoties videozvanam vai pievienot dalībnieku videozvanam, ko veicu. 

2.4.3 Es protu izveidot tērzēšanas grupu lietotnē WhatsApp un pievienot tai dalībniekus. 
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Es protu: 

● atpazīt vienkāršas uzvedības 

normas izmantojot digitālās 

tehnoloģijas vai sazinoties 

digitālajā vidē,  

● izvēlēties piemērotu 

komunikācijas stilu atbilstoši 

auditorijai,  

● atpazīt atšķirības komunikācijā 

starp dažādu kultūru un vecuma 

cilvēkiem digitālajā vidē.   

2.5.1 
Es protu ievērot neoficiālos rakstības noteikumus tiešsaistē (piemēram, nerakstīt visu vārdu ar lielajiem 

burtiem, ievērot pareizrakstību, komunicējot tiešsaistē ar citām personām, izmantot viņu lietotājvārdus). 

2.5.2 
Es protu ievērot etiķeti, rakstot e-pastus (piemēram, izmantot “Diskrētās kopijas” funkciju, pārsūtīšanas 

funkciju). 

2.5.3 

Es protu ievērot piemērotu uzvedību sociālajos tīklos, piemēram, palūdzot atļauju pirms publicēt citu cilvēku 

fotoattēlus (īpaši, ja iesaistīti bērni), izvairīties no pārlieku biežas ziņu publicēšanas vai dalīšanās ar tām 

(piemēram, sūtot dažādus ielūgumus, vai ķēžu vēstules visiem), izmantot sarkasmu, ironiju vai vārdus, kurus 

iespējams viegli pārprast. 

2.5.4 
Es protu atpazīt sociāli/ētiski nepiemērotu uzvedību un komunikāciju tiešsaistē, piemēram, naidīgu 

komunicēšanu, izjokošanu, iebiedēšanu, izspiegošanu u.c. 

2.5.5 Es protu ziņot par negatīvu komunikāciju tiešsaistē (ziņojot vietnes īpašniekam, tiesībsargājošām iestādēm u.c.). 
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a Es protu: 

● Izveidot savu digitālo 

identitāti, 

● noraksturot vienkaršus veidus, 

kā pasargāt savu reputāciju 

tiešsaistē, 

● atpazīt vienkāršus datus, ko 

esmu radījis ar digitālajiem 

rīkiem, vidi vai pakalpojumiem. 

2.6.1 
Es protu izveidot personīgo profilu tiešsaistes kontā, lai spētu droši pieteikties un izrakstīties no sistēmas (tai 

skaitā mainīt un aizsargāt paroli), kā arī dzēst profilu. 

2.6.2 
Es protu atpazīt pēdas, kuras apzināti esmu atstāj-is/-usi dažādās sociālajās lietotnēs (piemēram, veicot 

ierakstus forumos, blogos, kopīgojot fotoattēlus un video, klikšķinot “man patīk” utt.) un apzinos kā tās var 

ietekmēt negatīvi manu reputāciju. 

2.6.3 Es protu atrast informāciju par sevi un citiem internetā. 

2.6.4 
Es protu pielāgot savu tiešsaistes profilu atbilstoši potenciālajai mērķauditorijai (formāla, neformāla, 

profesionāla, oficiāla, tematiska utt.). 
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Es protu: 

● noteikt veidus kā radīt un 

labot vienkāršu saturu, 

● izvēlēties veidu, kā pausts 

3.1.1 Es protu atpazīt populārākās lietotnes satura radīšanai, aplūkojot šo programmu ikonas. 

3.1.2 
Es protu izmantot tekstapstrādes programmatūras pamatfunkcijas, lai uzrakstītu un formatētu vienkāršu 

tekstu. 



 
 

 

savas domas un idejas ar 

vienkāršu digitālu rīku palīdzību. 
3.1.3 

Es protu izmantot izklājlapu programmatūras pamatfunkcijas, lai kārtotu datus un pielietotu vienkāršas 

formulas. 

3.1.4 
Es protu izmantot prezentāciju veidošanas programmatūras pamatfunkcijas, lai izveidotu vienkāršu 

prezentāciju. 

3.1.5 Es protu uzņemt foto un video materiālus, izmantojot mobilās iekārtas. 

3.1.6 Es protu veikt ekrānšaviņus savās ierīcēs (datorā, viedtālrunī…). 
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Es protu: 

● veikt vienkāršus labojumus 

dokumentos, ko esmu veidojis 

pats vai kāds cits.   

3.2.1 
Es protu noteikt atšķirību starp dokumentiem, kurus var labot un kurus nē (piemēram, PDF formāta 

dokumentus, slēgtos failus, dokumentus, kuros labojumus liedz veikt intelektuālo tiesību ierobežojumi). 

3.2.2 

Es protu veikt vienkāršus labojumus (pievienot tekstu, veikt pareizrakstības labojumus, labot formātus), 

izmantojot lokālus risinājumus, kā piemēram, Microsoft Office un LibreOffice vai mākoņdatošanas 

pakalpojumus, kā piemēram, Google Docs un Office Online, dokumentā, ko ir radījis kāds cits. 

3.2.3 

Es protu veikt vienkāršus labojumus (mainīt/pievienot skaitļus, mainīt rindu kārtību, pielāgojot šķirošanas 

kritērijus), izmantojot lokālu programatūru un vai mākoņdatošanas programmatūru, izklājlapās, ko izveidojis 

kāds cits. 

3.2.4 

Es protu veikt vienkāršus labojumus (pievienot/izdzēst slaidus, mainīt formātus, pievienot/izdzēst attēlus 

slaidos), izmantojot lokālu programmatūru un vai mākoņdatošanas programmatūru, prezentācijās, ko izveidojis 

kāds cits. 
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Es protu: 

● Uzskaitīt vienkāršus 

autortiesību un licenču 

noteikumus, kas attiecas uz 

datiem, digitālu informāciju un 

saturu.  

3.3.1 Es varu atpazīt tiešsaistes digitālā satura autortiesību aizsardzības veidu. 

3.3.2 Es protu pielāgot savas darbības ar digitālo saturu atbilstoši tā autortiesībām un licencēm. 

3.3.3 Es protu atrast un citēt autoru digitālam saturam, pirms es ar to dalos tiešsaistē. 
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a Es protu: 

● dot vienkāršas instrukcijas 
3.4.1 Es protu lasīt blokshēmas, nosakot norādītās darbības un to izpildes secību. 



 
 

 

datorprogrammai, lai atrisinātu 

vienkāršu problēmu vai 

uzdevumu. 

3.4.2 Es protu izveidot pamatprogrammu, kuras pamatā ir vienkārša blokshēma vai algoritms. 
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Es protu: 

● veikt vienkāršas darbības,lai 

pasargātu savas ierīces un to 

digitālo saturu  

● noteikt vienkāršus riskus un 

draudus digitālajā vidē, 

● pielietot vienkāršus drošības 

un aizsardzības paņēmienus,  

● noteikt vienkāršus veidus, kā 

pienācīgi ņemt vērā uzticamību 

un privātumu. 

4.1.1 
Es protu identificēt riskus un apdraudējumus, kas var nodarīt kaitējumu manām digitālajām ierīcēm (aparatūras 

un iekārtu bojājumi, programmatūras bojājumi, cilvēku izraisītas kļūdas u.c.). 

4.1.2 Es protu atpazīt aizdomīgus e-pasta ziņojumus, reāllaika ziņas, uznirstošos logus, kas var radīt datu zudumus vai 

apdraudēt digitālās ierīces drošību (piemēram, uzklikšķinot uz tiem var tikt lejupielādēts nedrošs datu fails): 

4.1.3 

Es protu instalēt/aktivizēt savas ierīces aizsargājošu programmatūru un tās funkcijas (antivīrusu 

programmatūru, ļaundabīgo programmatūru detektoru, spiegprogrammatūru, uznirstošo logu bloķētāju 

tīmekļa pārlūkprogrammās, aizsardzību pret zādzību, ekrāna bloķēšanu utt.), kā arī es zinu, kā noskenēt ierīci 

(USB zibatmiņu, cieto disku u.c.). 

4.1.4 
Es protu regulāri atjaunot sava datora operētājsistēmu, drošības programmatūru un citas lietotnes (pēc 

pieprasījuma vai iestatot automātiskus atjauninājumus), lai laicīgi novērstu drošības apdraudējumus. 

4.1.5 Es protu regulāri veidot rezerves kopijas svarīgai informācijai, uzglabājot tās atsevišķi mākoņdatošanas 

piedāvātajos risinājumos vai ārējās atmiņas ierīcēs. 

4.1.6 
Es protu izveidot un izmantot drošas paroles, kas ir radītas atbilstoši vadlīnijām (piemēram, parolei jāsastāv no 

vismaz astoņiem simboliem, jābūt izmantotiem lielajiem un mazajiem burtiem, cipariem un simboliem). 

4.1.7 
Es protu paskaidrot kā jāsargā paroles (piemēram, jāglabā paroles atsevišķā dokumentā, jāveic regulāra paroles 

nomaiņa). 

4
.2

. P
er

so
n

is
ko

 

d
at

u
 u

n
 

p
ri

vā
tu

m
a 

ai
zs

ar
d

zī
b

a Es protu: 

● pasargāt savus personīgos 

datus un privātumu digitālajā 

4.2.1 Es protu noteikt, ar kuriem no personīgajiem datiem nevajadzētu dalīties internetā. 

4.2.2 
Es protu atsaukties uz pilsoņu tiesībām, kas definētas jaunajā Eiropas vispārējā datu aizsardzības regulā (GDPR). 



 
 

 

vidē,  

● dalīties ar personīgo 

informāciju tā, lai neapdraudētu 

sevi un citus,  

● izprast vienkāršus privātuma 

politikas principus, kas tiek 

pielitoti prersonīgo datu 

izmantošanā digitālajos 

pakalpojumos. 

4.2.3 
Es protu pielāgot savu personīgo informāciju atkarībā no situācijas un vietas, kur es ar to dalos, kā arī ņemt vērā 

konkrētās vietnes drošības funkcijas (sociālie tīkli, forumi utt.). 

4.2.4 

Es protu pārvaldīt privātuma iestatījumus savās ierīcēs un izmantotajās lietotnēs (sociālajos tīklos un citās), 

piemēram, pielietot privātuma iestatījumus sociālajā tīklā Facebook, lai tikai draugi varētu aplūkot manus 

ziņojumus un attēlus. 

4.2.5 Es protu aplūkot, labot un izdzēst pārlūkprogrammas sīkdatnes un vēsturi. 

4.2.6 Es protu izmantot “privāto” jeb “inkognito” pārlūkošanas funkciju pārlūkprogrammās. 
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● identificēt, kuras darbības 

izmantojot digitālos rīkus, var 

kaitēt manai fiziskai un 

psiholoģiskajai veselībai,  

● pasargāt sevi no iespējamiem 

riskiem digitālajā vidē,   

● identificēt digitālās 

tehnoloģijas labklājībai un 

sociālajai iekļaušanai. 

4.3.1 Es protu identificēt fiziskus un ergonomiskus riskus, ko var radīt pārāk ilga vai nepareiza digitālo ierīču lietošana 

(muguras sāpes, redzes traucējumi utt.). 

4.3.2 

Es protu identificēt galvenos interneta/digitālo ierīču atkarības simptomus (nogurums, nespēja pārtraukt 

darbību, miega trūkums, atteikšanās no sabiedriskām aktivitātēm, zaudēta realitātes sajūta) un veikt atbilstošas 

darbības, lai pasargātu sevi un/vai savus bērnus. 

4.3.3 Es protu pasargāt sevi un savus bērnus pret kiberhuligānismu. 

4.3.4 Es protu digitālajā vidē atrast noderīgas/izklaidējošas spēles, mūziku, koncertus, muzejus, mākslu, filmas, 

interesantus rakstus, ziņas, draugus, kolēģus utt. 
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Es protu: 

● atpazīt digitālo tehnoloģiju 

ietekmi uz vidi.  

4.4.1 

Es protu veikt pamata darbības, lai taupītu enerģiju un vides resursus (piemēram, izvairīties no nevajadzīgas 

dokumentu drukāšanas, izslēgt ierīces pēc to lietošanas, neatstāt mobilo telefonu lādētājus pieslēgtus 

elektrotīklam, kad tie netiek lietoti u.c.). 

4.4.2 
Es protu noteikt, kā pareizi jāutilizē vecas un nolietotas digitālās iekārtas vai to elementi (datoru komponentes, 

baterijas, toneri utt.), lai samazinātu piesārņojumu. 
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Es protu: 

● noteikt tehniskas problēmas, 
5.1.1 Es protu noteikt tehniskas problēmas, strādājot ar ierīcēm vai izmantojot digitālo vidi. 



 
 

 

strādājot ar ierīcēm vai 

izmantojot digitālo vidi, kā arī 

● vienkāršākās problēmas 

risināt.  

5.1.2 
Es protu instalēt programmatūras un lietotnes no drošiem avotiem (DESI). 

5.1.3 Es protu izmantot populārākos problēmu risināšanas atbalsta rīkus, kuri ir pieejami manās ierīcēs un lietotnēs 

(konfigurācijas ceļvedis, palīdzības funkcija, iestatījumu komandas utt.). 

5.1.4 Es protu meklēt palīdzību tiešsaistē, izmantojot kopienu forumus, blogus, video un citas pamācības. 
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Es protu: 

● identificēt vajadzības, un 

pielietot vienkāršus digitālus 

rīkus un tehnoloģijas recognise, 

lai atrisinātu identificētās 

problēmas,  

● pielāgot digitālo vidi savām 

personīgajām vajadzībām. 

5.2.1 
Es protu atpazīt visbiežāk lietotos digitālos rīkus (datoru, printeri, skeneri, planšetdatoru, viedtālruni, e-grāmatu 

lasītāju utt.) un paskaidrot to lietošanas mērķi. 

5.2.2 
Es protu izvēlēties vispiemērotākās digitālās ierīces un to lietotnes, lai tās izmantotu savām personīgajām 

vajadzībām, aktivitātēm un ieradumiem. 

5.2.3 Es protu pielāgot savas iekārtas ekrāna pamatfunkcijas (burtu lielumu, ekrāna fonu, baterijas darbību utt.). 
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 Es protu: 

● atpazīt vienkāršus digitālus 

rīkus un tehnoloģijas, ko var 

izmantot, lai radītu jaunas 

zināšanas un  inovācijas 

● piedalīties vienkāršā izziņas 

procesā individuāli un strādājot 

komandā, lai saprastu un 

atrisinātu vienkāršas 

konceptuālas problēmas un 

problēmu situācijas digitālajā 

vidē. 

5.3.1 
Es protu vienkārši paskaidrot, kas ir digitāli rīki, piemēram, kalendārs, kartes un navigācija, interneta 

enciklopēdija Wikipedia. 

5.3.2 

Es protu paskaidrot, kas ir jauni rīki un pakalpojumi, piemēram, sadarbības vide tiešsaistē, 

virtuālā/argumentētā realitāte, roboti, balss komandas, inteliģentie asistenti, droni, 3D printēšana, lietu 

internets. 
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Es protu: 

● atpazīt jomas, kurās man 

nepieciešams uzlabot savas 

digitālās kompetences  

● atrast piemērotākos 

risinājumus savu zināšanu un 

prasmju uzlabošanai, kā arī sekot 

līdzi jaunumiem digitālajā 

pasaulē.  

5.4.1 
Es protu atrast un izmantot rīkus, ar kuru palīdzību es varu novērtēt savu zināšanu un prasmju līmeni un to 

trūkumus. 

5.4.2 
Es protu atrast piemērotākos risinājumus mācībām tiešsaistē: video pamācības, e-apmācību kursus, tiešsaistes 

ceļvežus un citus izglītojošos materiālus. 

 
  



 
 

 

 
 

2. pielikums – Digitālās kompetences, mācību vienības un ceļi 
 

DigComp Competence Mācību vienība Mācību ceļš 

1.1. Datu, informācijas un digitālā satura 

pārlūkošana, meklēšana un filtrēšana 

1.1A Pārlūkošana Bāze 

1.1B Meklēšana Bāze 

1.1C Kartes un lokalzācijas pakalpojumi Bāze 

1.1D Lejuplādēt un saglabāt Bāze 

1.2. Datu, informācijas un digitālā satura 

novērtēšana 
1.2A Datu izvērtēšana, informācija un digitālais saturs  

Bāze 

1.3. Datu, informācijas un digitālā satura 

pārvaldīšana 

1.3A Datu pārvaldība, informācija un digitālais saturs  Bāze 

1.3B Failu un datu saspiešana Bāze 

2.1. Komunikācija, izmantojot digitālās tehnoloģijas 

2.1A Sinhroni un asinhroni saziņas līdzekļi Pievienojies 

2.1B Kontaktu izveidošana un saglabāšana Bāze 

2.1C Video zvani Pievienojies 

2.1D Zvanu un ziņu pārbaude Pievienojies 

2.1E Profila izveide Bāze 

2.1F E-pastu nosūtīšana un saņemšana Bāze 

2.1G SMS sūtīšana un saņemšana Pievienojies 

2.1H Tūlītēja ziņapmaiņa Pievienojies 

2.1I Forumi un blogi Pievienojies 

2.2. Dalīšanās, izmantojot digitālās tehnoloģijas 

2.2A Datņu kopīgošana Bāze 

2.2B Mapju kopīgošana Bāze 

2.2C Dalīšanās sociālajos tīklos Pievienojies 



 
 

 

2.2D Satura augšupielāde Pievienojies 

2.3. Pilsoņu iesaiste, izmantojot digitālās 

tehnoloģijas 

2.3A Publiskie tiešsaistes pakalpojumi Bāze 

2.3B Privātie tiešsaistes pakalpojumi Bāze 

2.3C Informācijas atpazīšana un interaktīvie tiešsaistes 

pakalpojumi  

Bāze 

2.3D Tiešsaistes formu aizpildīšana Bāze 

2.3E Pakalpojumu izmantošana  Bāze 

2.4. Sadarbība, izmantojot digitālās tehnoloģijas 

2.4A Ziņojumu sūtīšana vairākiem adresātiem  Bāze 

2.4B Video zvanu veikšana Pievienojies 

2.4C WhatsApp grupas Pievienojies 

2.5. Interneta ētika 

2.5A Interneta ētika epastu rakstīšanā un tiešsaistē  Bāze 

2.5B Ētika sociālo tīklu izmantošanā Komunikācija un sociālie tīkli 

2.5C Nepieklājīga uzvedība  Komunikācija un sociālie tīkli 

2.6. Digitālās identitātes pārvaldība 
2.6A Droša peronīgo profilu pārvaldība Komunikācija un sociālie tīkli 

2.6B Reputācijas pārvaldība Komunikācija un sociālie tīkli 

3.1. Digitālā satura izstrāde 

3.1A Pārskats par programmatūru Bāze 

3.1B Pamatprasmes teksta apstrādē Bāze 

3.1C Pamatprasmes izklājlapās  Digitālais saturs 

3.1D Pamatprasmes prezentāciju veidošanā Digitālais saturs 

3.1E Foto un video veidošana Digitālais saturs 

3.1F Ekrānšāviņu uzņemšana  Bāze 

3.2. Digitālā satura integrēšana un atkārtota 

izstrāde 

3.2A Labojami un nelabojami faili  Digitālais saturs 

3.2B Teksta koriģēšana Digitālais saturs 

3.2C  Izklājlapu rediģēšana Digitālais saturs 

3.2D Prezentāciju rediģēšana Digitālais saturs 



 
 

 

3.3. Autortiesības un licences 3.3A Autortiešibas un licences 
Digitālais saturs / 

Komunikācija un sociālie tīkli 

3.4 Programmēšana 3.4A Programmēšana Izpēti 

4.1 Ierīču aizsardzība 

4.1A Iekārtu Riski Bāze 

4.1B Programmatūras riski un aizsardzība Bāze 

4.1C Atjauninājumi un rezerves kopiju veidošana Bāze 

4.1D Paroles Bāze 

4.1E Aizdomīgi ziņojumi Bāze 

4.2 Personisko datu un privātuma aizsardzība 
4.2A Personīgo datu aizsardzība Komunikācija un sociālie tīkli 

4.2B Privātā pārlūkošana Bāze 

4.3 Veselības un labklājības aizsardzība 

4.3A Fizisko un psiholoģisko risku novēršana  Bāze 

4.3B Bērnu aizsardzība Komunikācija un sociālie tīkli 

4.3C Entertainment Bāze 

4.4 Vides aizsardzība 4.4° Vides aizsardzība Izpēti 

5.1. Tehnisko problēmu risināšana 

5.1A Itehnisko problēmu identificēšana Izpēti 

5.1B Lietotņu lejuplāde un instalēšana  Bāze 

5.1C Atbalsts tiešsaistē Bāze 

5.1D Atbalsta rīki  Bāze 

5.2. Vajadzību un tehnoloģisko risinājumu 

noteikšana 

5.2A Digitālo rīku izvēle Bāze 

5.2B Digitālo rīku pielāgošana Bāze 

5.3. Digitālo tehnoloģiju radoša izmantošana 5.3A iespējas digitālo rīku radošam izmantojumam Izpēti 

5.4 Digitālo kompetenču plaisas noteikšana 
 

5.4A Kompetenču trūkuma noteikšana Bāze 

5.4B Mācību risinājumi Bāze 

 



 
 

 

3. Pielikums – Mācību ceļu un moduļu vienību didaktiskā 

secība 
Mācību rezultāti un moduļi Pamata (Bāzes) mācību ceļā  

Modulis Mācību vienība Laiks 
Mācību 

rezultāts 
Mācību rezultāta apraksts 

Failu un mapju pārvaldība 

3.1A Programmatūru pārskats 0,5 3.1.1 
Es protu atpazīt populārākās lietotnes satura radīšanai, aplūkojot šo programmu 

ikonas. 

1.3A Datu, informācijas un digitālā 

satura pārvaldība 
2,5 

1.3.4 Es protu izveidot, atvērt, pārvietot, dzēst failus un mapes savā digitālajā ierīcē. 

1.3.2 Es protu atškirt failu tipus pēc to nosaukumu paplašinājumiem. 

1.3.1 
Es protu darboties ar mapēm (veidot, dzēst, kopēt, nosaukt), lai saglabātu failus 

savā ierīcē. 

1.3.3 Es protu aplūkot un škirot failus mapēs dažādos veidos. 

1.3.5 

Es protu izveidot, atvērt, pārvietot, dzēst failus un mapes ārējās/pārnēsājamās 

atmiņas ierīcēs (cietajos diskos, zibatmiņās, atmiņas kartēs, kompaktdiskos) un 

mākoņdatošanas pakalpojumos. 

1.3B Saspiestas datnes un mapes 0,5 1.3.6 
Es protu arhivēt un atarhivēt saspiestus failus/mapes (zip, rar …), kas atrodas 

manā datorā. 

2.2B Kopīgotas datnes 0,5 2.2.2 Es protu kopīgot failus, izmantojot mākoņdatošanas pakalpojumus. 

Droša internet 

pārlūkošana un 

informācijas meklēšana 

1.1A Pārlūkošana 2 

1.1.1 
Es protu atvērt interneta pārlūku un izmantot rīkjoslas pogas (piemēram, atpakaļ, 

uz priekšu, pārlādēt lapu, sākums, aizvērt pārlūku). 

1.1.2 
Es protu pārlūkot mājas lapas (mājas lapas ietvaros vai pārvietojoties starp 

dažādām mājas lapām) izmantojot saites un izvēlnes. 

1.1.3 Es protu saglabāt mājas lapas adreses savās grāmatzīmēs/favorītos. 

1.1.4 
Es protu atrast tīmekļa vietni, ko iepriekš esmu apmeklēj-is/-usi, savā 

pārlūkprogrammas vēsturē vai ar grāmatzīmju palīdzību. 

4.2B Privātā pārlūkošana 1 4.2.5 Es protu aplūkot, labot un izdzēst pārlūkprogrammas sīkdatnes un vēsturi. 



 
 

 

4.2.6 
Es protu izmantot “privāto” jeb “inkognito” pārlūkošanas funkciju 

pārlūkprogrammās. 

1.1B Meklēšana 1 
1.1.5 

Es protu atrast informāciju internetā, izmantojot labi pazīstamas 

meklētājprogrammas (Google, Bing, Yahoo!...). 

1.1.6 Es protu internetā atrast attēlus, videoklipus, spēles un citu multivides saturu. 

1.1D Lejuplāde un saglabāšana 0,5 1.1.8 Es protu lejupielādēt un saglabāt internetā pieejamos failus. 

4.3C Izklaide 1,5 4.3.4 
Es protu digitālajā vidē atrast noderīgas/izklaidējošas spēles, mūziku, koncertus, 

muzejus, mākslu, filmas, interesantus rakstus, ziņas, draugus, kolēģus utt. 

1.2A Datu, informācijas un digitālā 

satura novērtēšana 
2,5 

1.2.1 
Es protu prasmes izvērtēt vai dati, informācija, saturs, ko atrodu internetā, ir 

ticams vai tomēr nē. 

1.2.2 

Es protu atšķirt produkta vai pakalpojuma sniedzēja oficiālo tīmekļa vietni no 

citām neoficiālām, pārbaudot vienoto resursu vietrādi (URL), mājas lapas 

īpašnieku un citus datus. 

1.2.3 Es protu internetā atšķirt maksas saturu no bezmaksas. 

1.1C Tiešsaistes kartes un 

koordinātu jeb atrašanās vietas 

noteikšanas pakalpojumi 

1 1.1.7 
Es protu izmantot tiešsaistes kartes un koordinātu jeb atrašanās vietas 

noteikšanas pakalpojumus. 

E-pasta lietotāja izveide un 

droša un pareiza e-pasta 

lietošana  

2.1E Lietotāja konta izveidošana  1 2.1.5 

Es protu izveidot kontu, lai piekļūtu un izmantotu tiešsaistes digitālos 

pakalpojumus (e-pastu, sociālos tīklus, citus interaktīvus valsts un privātos 

pakalpojumus ... ievērojiet privātumu!). 

2.1B Kontaktu izveidošana un 

saglabāšana  
0,5 2.1.2 Es protu izveidot un saglabāt kontaktus savās digitālajās ierīcēs. 

2.1F E-pasta nosūtīšana un 

saņemšana 
1,5 2.1.6 Es protu nosūtīt un saņemt e-pastus (nosūtīt, atbildēt, pārsūtīt). 

2.2A Datu kopīgošana 0,5 2.2.1 
Es protu kopīgot failus, pievienojot tos pielikumā e-pastam vai izmantojot 

citus asinhronos sakaru pakalpojumus.   

2.4A Ziņojumu sūtīšana vairākiem 

adresātiem 
0,5 2.4.1 

Es protu nosūtīt e-pastus vairākiem adresātiem vienlaicīgi (un atbildēt 

tiem, lai nodrošinātu komunikāciju ar visiem adresātiem). 



 
 

 

2.5A Etiķete e-pasta sarakstēs un 

tiešsaistē   
1 

2.5.1 

Es protu ievērot neoficiālos rakstības noteikumus tiešsaistē (piemēram, 

nerakstīt visu vārdu ar lielajiem burtiem, ievērot pareizrakstību, 

komunicējot tiešsaistē ar citām personām, izmantot viņu lietotājvārdus). 

2.5.2 
Es protu ievērot etiķeti, rakstot e-pastus (piemēram, izmantot “Diskrētās 

kopijas” funkciju, pārsūtīšanas funkciju). 

4.1E Aizdomīgi ziņojumi 1 4.1.2 

Es protu atpazīt aizdomīgus e-pasta ziņojumus, reāllaika ziņas, uznirstošos 

logus, kas var radīt datu zudumus vai apdraudēt digitālās ierīces drošību 

(piemēram, uzklikšķinot uz tiem var tikt lejupielādēts nedrošs datu fails) 

Publiskie un privātie 

pakalpojumi tiešsaistē  

2.3A Publiskie tiešsaistes 

pakalpojumi  
1 2.3.1 

Es protu atrast sev interesējošās valsts un pašvaldību oficiālās tīmekļa 

vietnes un lietotnes (saistītas, piemēram, ar nodarbinātību, veselību, 

izglītību, nodokļiem, utt.). 

2.3B Privātie tiešsaistes 

pakalpojumi 
1 2.3.2 

Es protu atrast man interesējošās privāto pakalpojumu sniedzēju oficiālās 

tīmekļa vietnes un lietotnes (saistītas, piemēram, ar transporta, ceļojuma, 

komunālajiem pakalpojumiem utt.). 

2.3C Informācijas atpazīšana un 

tiešsaistes pakalpojumu lietošana 
1 

2.3.3 

Es protu iegūt informāciju no (valsts/privātajām) pakalpojumu vietnēm vai 

lietotnēm, lai personīgi veiktu darbības (saistītas ar veselības, 

nodarbinātības, sociālajiem, transporta pakalpojumiem utt.). 

2.3.4 
Es protu atrast interaktīvus tiešsaistes pakalpojumus, ko piedāvā 

(valsts/privātās) vietnes vai lietotnes. 

2.3D Tiešsaistes formu aizpildīšana 1 2.3.5 

Es protu aizpildīt tiešsaistes veidlapu (izmantot iznirstošu sarakstu, atzīmēt 

vēlamās izvēlnes, ieliekt punktiņu pie pareizās atbildes, izmantot 

kalendāru un citas funkcijas). 

2.3E Pakalpojumu izmantošana 1 

2.3.6 
Es protu reaģēt uz autentifikācijas pieprasījumu, ja tas nepieciešams, lai 

piekļūtu (valsts/ privātām) pakalpojumu vietnēm. 

2.3.7 
Es protu izskaidrot, kas ir “droša autentificēšanās” un kādēļ tā 

nepieciešama. 



 
 

 

2.3.8 
Es protu augšupielādēt dokumentus un fotoattēlus, ja tas nepieciešams, 

lai pabeigtu tiešsaistes darījumu. 

Iekārtu, datu un veselības 

aizsardzība  

4.1A Iekārtu riski 1,5 4.1.1 

Es protu identificēt riskus un apdraudējumus, kas var nodarīt kaitējumu 

manām digitālajām ierīcēm (aparatūras un iekārtu bojājumi, 

programmatūras bojājumi, cilvēku izraisītas kļūdas u.c.). 

4.1B Lietotņu riski un aizsardzība 1 4.1.3 

Es protu instalēt/aktivizēt savas ierīces aizsargājošu programmatūru un tās 

funkcijas (antivīrusu programmatūru, ļaundabīgo programmatūru 

detektoru, spiegprogrammatūru, uznirstošo logu bloķētāju tīmekļa 

pārlūkprogrammās, aizsardzību pret zādzību, ekrāna bloķēšanu utt.), kā arī 

es zinu, kā noskenēt ierīci (USB zibatmiņu, cieto disku u.c.). 

4.1C Atjauninājumi un rezerves 

kopijas 
1,5 

4.1.4 

Es protu regulāri atjaunot sava datora operētājsistēmu, drošības 

programmatūru un citas lietotnes (pēc pieprasījuma vai iestatot 

automātiskus atjauninājumus), lai laicīgi novērstu drošības 

apdraudējumus. 

4.1.5 

Es protu regulāri veidot rezerves kopijas svarīgai informācijai, uzglabājot 

tās atsevišķi mākoņdatošanas piedāvātajos risinājumos vai ārējās atmiņas 

ierīcēs. 

4.1D Paroles 1 

4.1.6 

Es protu izveidot un izmantot drošas paroles, kas ir radītas atbilstoši 

vadlīnijām (piemēram, parolei jāsastāv no vismaz astoņiem simboliem, 

jābūt izmantotiem lielajiem un mazajiem burtiem, cipariem un 

simboliem). 

4.1.7 
Es protu paskaidrot kā jāsargā paroles (piemēram, jāglabā paroles 

atsevišķā dokumentā, jāveic regulāra paroles nomaiņa). 

4.3A Fizisko un psiholoģisko risku 

novēršana  
1,5 4.3.1 

Es protu identificēt fiziskus un ergonomiskus riskus, ko var radīt pārāk ilga 

vai nepareiza digitālo ierīču lietošana (muguras sāpes, redzes traucējumi 

utt.). 



 
 

 

4.3.2 

Es protu identificēt galvenos interneta/digitālo ierīču atkarības simptomus 

(nogurums, nespēja pārtraukt darbību, miega trūkums, atteikšanās no 

sabiedriskām aktivitātēm, zaudēta realitātes sajūta) un veikt atbilstošas 

darbības, lai pasargātu sevi un/vai savus bērnus. 

Pamata darbības 

tehnoloģiju izmantošanā 

5.2A Digitālo rīku izvēle 1,5 

5.2.1 

Es protu atpazīt visbiežāk lietotos digitālos rīkus (datoru, printeri, skeneri, 

planšetdatoru, viedtālruni, e-grāmatu lasītāju utt.) un paskaidrot to 

lietošanas mērķi. 

5.2.2 
Es protu izvēlēties vispiemērotākās digitālās ierīces un to lietotnes, lai tās 

izmantotu savām personīgajām vajadzībām, aktivitātēm un ieradumiem. 

5.1B Lietotņu lejupielādēšana un 

instalēšana  
1 5.1.2 Es protu instalēt programmatūras un lietotnes no drošiem avotiem 

5.2B Digitālo rīku pielāgošana 1 5.2.3 
Es protu pielāgot savas iekārtas ekrāna pamatfunkcijas (burtu lielumu, 

ekrāna fonu, baterijas darbību utt.). 

3.1F Ekrānšāviņu veikšana 0,5 3.1.6 Es protu veikt ekrānšaviņus savās ierīcēs (datorā, viedtālrunī…). 

3.1B Pamatprasmes tekstapstrādē 3 3.1.2 
Es protu izmantot tekstapstrādes programmatūras pamatfunkcijas, lai 

uzrakstītu un formatētu vienkāršu tekstu. 

5.1C Atbalsta rīki un iekārtas 0,5 5.1.3 

Es protu izmantot populārākos problēmu risināšanas atbalsta rīkus, kuri ir 

pieejami manās ierīcēs un lietotnēs (konfigurācijas ceļvedis, palīdzības 

funkcija, iestatījumu komandas utt.). 

5.1D Atbalsts tiešsaistē 0,5 5.1.4 
Es protu meklēt palīdzību tiešsaistē, izmantojot kopienu forumus, blogus, 

video un citas pamācības. 

Digitālā pašapziņa un 

macības 

5.4A Kompetenču trūkuma 

identificēšana 
0,5 5.4.1 

Es protu atrast un izmantot rīkus, ar kuru palīdzību es varu novērtēt savu 

zināšanu un prasmju līmeni un to trūkumus. 

5.4B Mācību risinājumi 0,5 5.4.2 

Es protu atrast piemērotākos risinājumus mācībām tiešsaistē: video 

pamācības, e-apmācību kursus, tiešsaistes ceļvežus un citus izglītojošos 

materiālus. 

  



 
 

 

Mācību rezultāti un moduļi Komunikāciju un sociālo tīklu mācību ceļā  

Modulis Mācību vienība Laiks 
Mācību 

rezultāts 
Mācību rezultāta apraksts 

Komunikācijas 

pakalpojumi 

2.1A Sinhroni un asinhroni saziņas 

līdzekļi 
0,5 2.1.1 

Es protu atšķirt reāllaika saziņas līdzekļus (Skype, telefonsarunas) no 

asinhroniem (e-pasta ziņojumi, sociālie tīkli, teksta ziņas). 

2.1C Video zvani 0,5 2.1.3 Es protu veikt video zvanu, izmantojot digitālos rīkus. 

2.4B Video zvanu veikšana 0,5 2.4.2 
Es protu pievienoties videozvanam vai pievienot dalībnieku videozvanam, 

ko veicu. 

2.1D Zvanu un ziņu pārbaude 0,5 2.1.4 Es protu atrast un apskatīt pēdējos veiktos, saņemtos zvanus un ziņas. 

2.1G SMS sūtīšana un saņemšana 0,5 2.1.7 Es protu nosūtīt un saņemt īsziņas ar mobilā tālruņa palīdzību. 

2.1H Tūlītēja ziņapmaiņa 0,5 2.1.8 
Es protu nosūtīt ziņas, izmantojot tērzēšanas lietotnes (WhatsApp, 

Facebook Messenger, Skype u.c.). 

2.4C WhatsApp grupas 0,5 2.4.3 
Es protu izveidot tērzēšanas grupu lietotnē WhatsApp un pievienot tai 

dalībniekus. 

2.1I Forumi un blogi 0,75 2.1.9 Es protu publicēt ziņas forumos un/vai blogos. 

Sociālie tīkli 

2.6A Droša personīgo profilu 

pārvaldība 
1 2.6.1 

Es protu izveidot personīgo profilu tiešsaistes kontā, lai spētu droši 

pieteikties un izrakstīties no sistēmas (tai skaitā mainīt un aizsargāt paroli), 

kā arī dzēst profilu. 

2.6B Reputācijas pārvaldība 1 

2.6.2 

Es protu atpazīt pēdas, kuras apzināti esmu atstāj-is/-usi dažādās 

sociālajās lietotnēs (piemēram, veicot ierakstus forumos, blogos, kopīgojot 

fotoattēlus un video, klikšķinot “man patīk” utt.) un apzinos kā tās var 

ietekmēt negatīvi manu reputāciju. 

2.6.3 Es protu atrast informāciju par sevi un citiem internetā. 

2.6.4 
Es protu pielāgot savu tiešsaistes profilu atbilstoši potenciālajai 

mērķauditorijai (formāla, neformāla, profesionāla, oficiāla, tematiska utt.). 

4.2A Personīgo datu aizsardzība 2 

4.2.1 
Es protu noteikt, ar kuriem no personīgajiem datiem nevajadzētu dalīties 

internetā. 

4.2.2 
Es protu atsaukties uz pilsoņu tiesībām, kas definētas jaunajā Eiropas 

vispārējā datu aizsardzības regulā (GDPR). 



 
 

 

4.2.3 

Es protu pielāgot savu personīgo informāciju atkarībā no situācijas un 

vietas, kur es ar to dalos, kā arī ņemt vērā konkrētās vietnes drošības 

funkcijas (sociālie tīkli, forumi utt.). 

4.2.4 

Es protu pārvaldīt privātuma iestatījumus savās ierīcēs un izmantotajās 

lietotnēs (sociālajos tīklos un citās), piemēram, pielietot privātuma 

iestatījumus sociālajā tīklā Facebook, lai tikai draugi varētu aplūkot manus 

ziņojumus un attēlus. 

2.2C Dalīšanās sociālajos tīklos 0,5 2.2.3 
Es protu kopīgot failus, video, audio, fotoattēlus, koordinātes un kontaktus 

ar sociālo tīklu un tērzēšanas lietotņu (WhatsApp, Skype u.c.) palīdzību. 

2.2D Satura augšupielāde 0,5 2.2.4 

Es protu augšupielādēt pašradītu saturu (piemēram, fotoattēlu), lai ar to 

dalītos mājas lapās, kas to pieprasa un/vai piedāvā šādu iespēju 

(piemēram, sociālie tīkli). 

2.5B Ētika sociālo tīklu 

izmantošanā 
0,75 2.5.3 

Es protu ievērot piemērotu uzvedību sociālajos tīklos, piemēram, palūdzot 

atļauju pirms publicēt citu cilvēku fotoattēlus (īpaši, ja iesaistīti bērni), 

izvairīties no pārlieku biežas ziņu publicēšanas vai dalīšanās ar tām 

(piemēram, sūtot dažādus ielūgumus, vai ķēžu vēstules visiem), izmantot 

sarkasmu, ironiju vai vārdus, kurus iespējams viegli pārprast. 

2.5C Nepieklājīga uzvedība 1 

2.5.4 

Es protu atpazīt sociāli/ētiski nepiemērotu uzvedību un komunikāciju 

tiešsaistē, piemēram, naidīgu komunicēšanu, izjokošanu, iebiedēšanu, 

izspiegošanu u.c. 

2.5.5 
Es protu ziņot par negatīvu komunikāciju tiešsaistē (ziņojot vietnes 

īpašniekam, tiesībsargājošām iestādēm u.c.). 

4.3B Bērnu aizsardzība 1 4.3.3 Es protu pasargāt sevi un savus bērnus pret kiberhuligānismu. 

Autortiesības un licences 3.3A Autortiesības un licences 2 

3.3.1 Es varu atpazīt tiešsaistes digitālā satura autortiesību aizsardzības veidu. 

3.3.2 
Es protu pielāgot savas darbības ar digitālo saturu atbilstoši tā 

autortiesībām un licencēm. 

3.3.3 
Es protu atrast un citēt autoru digitālam saturam, pirms es ar to dalos 

tiešsaistē. 

  



 
 

 

Mācību rezultāti un moduļi Digitālā satura radīšanas mācību ceļā  

 

Modulis Mācību vienība Laiks 
Mācību 
rezultāts 

Mācību rezultāta apraksts 

Dokumenti 

3.2A Labojami un nelabojami faili 0,5 3.2.1 
Es protu noteikt atšķirību starp dokumentiem, kurus var labot un kurus 
nē (piemēram, PDF formāta dokumentus, slēgtos failus, dokumentus, 
kuros labojumus liedz veikt intelektuālo tiesību ierobežojumi). 

3.2B Teksta  rediģēšana 2 3.2.2 

Es protu veikt vienkāršus labojumus (pievienot tekstu, veikt 
pareizrakstības labojumus, labot formātus), izmantojot lokālus 
risinājumus, kā piemēram, Microsoft Office un LibreOffice vai 
mākoņdatošanas pakalpojumus, kā piemēram, Google Docs un Office 
Online, dokumentā, ko ir radījis kāds cits. 

Izklājlapas 

3.1C Pamatprasmes izklājlapās 4 3.1.3 
Es protu izmantot izklājlapu programmatūras pamatfunkcijas, lai kārtotu 
datus un pielietotu vienkāršas formulas. 

3.2C Izklājlapu rediģēšana 2 3.2.3 

Es protu veikt vienkāršus labojumus (mainīt/pievienot skaitļus, mainīt 
rindu kārtību, pielāgojot šķirošanas kritērijus), izmantojot lokālu 
programatūru un vai mākoņdatošanas programmatūru, izklājlapās, ko 
izveidojis kāds cits. 

Prezentācijas 

3.1D Pamatprasmes prezentāciju 
veidošanā 

3 3.1.4 
Es protu izmantot prezentāciju veidošanas programmatūras 
pamatfunkcijas, lai izveidotu vienkāršu prezentāciju. 

3.2D Prezentāciju rediģēšana 2 3.2.4 

Es protu veikt vienkāršus labojumus (pievienot/izdzēst slaidus, mainīt 
formātus, pievienot/izdzēst attēlus slaidos), izmantojot lokālu 
programmatūru un vai mākoņdatošanas programmatūru, prezentācijās, 
ko izveidojis kāds cits. 

Foto un video 3.1E Foto un video veidošana 0,5 3.1.5 Es protu uzņemt foto un video materiālus, izmantojot mobilās iekārtas. 

Autortiesības un licences 3.3A Autortiesības un licences 2 

3.3.1 Es varu atpazīt tiešsaistes digitālā satura autortiesību aizsardzības veidu. 

3.3.2 
Es protu pielāgot savas darbības ar digitālo saturu atbilstoši tā 
autortiesībām un licencēm. 

3.3.3 
Es protu atrast un citēt autoru digitālam saturam, pirms es ar to dalos 
tiešsaistē. 

  



 
 

 

Mācību rezultāti un moduļi Izpētes mācību ceļā  

 

Modulis Mācību vienība Laiks 
Mācību 
rezultāts 

Mācību rezultāta apraksts 

Programmēšana 3.4A Programmēšana 
2,5 3.4.1 

Es protu lasīt blokshēmas, nosakot norādītās darbības un to izpildes 
secību. 

 3.4.2 
Es protu izveidot pamatprogrammu, kuras pamatā ir vienkārša 
blokshēma vai algoritms. 

Vide 4.4A Vides aizsardzība 1 

4.4.1 

Es protu veikt pamata darbības, lai taupītu enerģiju un vides resursus 
(piemēram, izvairīties no nevajadzīgas dokumentu drukāšanas, izslēgt 
ierīces pēc to lietošanas, neatstāt mobilo telefonu lādētājus pieslēgtus 
elektrotīklam, kad tie netiek lietoti u.c.). 

4.4.2 
Es protu noteikt, kā pareizi jāutilizē vecas un nolietotas digitālās iekārtas 
vai to elementi (datoru komponentes, baterijas, toneri utt.), lai 
samazinātu piesārņojumu. 

Tehniskas problēmas 
5.1A Tehnisko problēmu 
identificēšana 

1,5 5.1.1 
Es protu noteikt tehniskas problēmas, strādājot ar ierīcēm vai 
izmantojot digitālo vidi. 

IKT rīki 

5.3A Iespējas digitālo rīku radošam 
izmantojumam 

2 

5.3.1 
Es protu vienkārši paskaidrot, kas ir digitāli rīki, piemēram, kalendārs, 
kartes un navigācija, interneta enciklopēdija Wikipedia. 

5.3A iespējas digitālo rīku radošam 
izmantojumam 

5.3.2 
Es protu paskaidrot, kas ir jauni rīki un pakalpojumi, piemēram, 
sadarbības vide tiešsaistē, virtuālā/argumentētā realitāte, roboti, balss 
komandas, inteliģentie asistenti, droni, 3D printēšana, lietu internets 

 
 

 
  



 
 

 

4. Pielikums – Sudentu mācību grāmata  

(Atsevišķs fails) 

  



 
 

 

5. Pielikums – Terminu skaidrojumi 
 

Algoritms 
Algoritms datorzinātnē ir veicamo darbību priekšraksts, ko veido pēc stingriem 
noteikumiem, noteiktu uzdevumu risināšanai un rezultāta sasniegšanai.  

Antivīrusu 
programma 

Antivīrusu vai pretvīrusu programmas pārbauda datorā ievadāmās datnes, lai 
noskaidrotu, vai tās nav inficētas ar vīrusiem, kā arī atmiņas iekārtas, lai 
identificētu, izolētu un likvidētu tajās iekļuvušos vīrusus. 

Lietotne 
Lietojumprogramma jeb vienkārši lietotne ir programmatūras apakšklase, kas 
nodrošina darbības, ko lietotājs vēlas veikt ar datora, planšetdatora vai viedtālruņa 
palīdzību. 

Asinhronie saziņas 
rīki 

Sinhronā saziņa starp diviem vai vairākiem cilvēkiem notiek reāllaikā, piemēram, 
pa telefonu vai tīmekļa tērzēšanas vietnē. Asinhronā saziņa ir informācijas apmaiņa 
ar laika nobīdi, piemēram, izmantojot e-pasta pakalpojumus. 

Rezerves kopija 
Rezerves kopija ir programmas, diska satura vai datnes dublikāts, ko gadījumā, ja 
aktīvie dati var tikt bojāti vai iznīcināti, izmanto arhīva veidošanai vai vērtīgu datu 
drošai saglabāšanai. 

Diskrētā kopija 
Visi adresāti, kas tiks pievienoti e-pasta ziņojuma lodziņā Diskrētā kopija 
(abreviatūra Bcc:), saņems ziņojuma kopiju, bet nebūs redzami citiem adresātiem. 

Emuārs 

Emuārs ir regulāri atjaunināta tīmekļa vietne, kuru parasti uztur viena persona, kas 
tajā publicē rakstus par sev aktuālām tēmām, kā arī ievieto attēlus vai video 
materiālus. Visbiežāk ieraksti ir salikti apgrieztā hronoloģiskā secībā — jaunākie 
ieraksti vispirms un ir pieejami jebkuram lietotājam. 

Grāmatzīme 
Globālā tīmekļa pārlūkprogrammā paredzēta iespēja saglabāt norādi uz visbiežāk 
izmantojamajiem globālā tīmekļa resursiem, kas nodrošina tiem ātru un ērtu 
piekļuvi. 



 
 

 

Interneta 
pārlūkprogramma 

Interneta pārlūkprogramma jeb vienkārši pārlūks ir lietojumprogramma, kas 
paredzēta datu bāzu, datņu sarakstu, kā arī globālā tīmekļa dokumentu 
izskatīšanai, lai atrastu lietotājam vajadzīgo informāciju. Pārlūkprogrammas var 
būt grafiskas vai tekstuālas. 

Pārlūkošanas 
vēsture 

Pārlūkošanas vēsture ir informācija, ko pārlūkprogramma saglabā datorā, 
pārlūkojot tīmekli. Pārlūkošanas vēsturē ir ietverta informāciju, kas ievadīta 
veidlapās, paroles un apmeklētās vietnes. Tomēr, izmantojot koplietojamu vai 
publisku datoru, nav ieteicams ļaut pārlūkprogrammai saglabāt pārlūkošanas 
vēsturi. 

Mākoņdatošana 

Mākoņdatošanas galvenais uzdevums ir garantēt datu saglabāšanu. Nav iespējams 
paredzēt, kurā brīdī dati no cietā diska var pazust diska nodegšanas, salūšanas vai 
paša diska pazušanas dēļ. Savukārt mākonī esošie dati būs pieejami vienmēr, pie 
kam no vairākām ierīcēm. 

Mākoņdatošanas 
programmatūra 

Mākoņdatošanas programmatūrai piekļūst internetā. Lietotājam ir piekļuve saviem 
datiem, bet viņam nav jārupējas par infrastruktūru, operētājsistēmu un personisko 
programmatūru.  

Mākoņdatošanas 
pakalpojums 

Mākoņdatošanas pakalpojumi tiek piedāvāti internetā un tajos var tikt uzglabāti 
dažādu tipu faili. Šiem failiem var piekļūt no jebkuras vietas, kur pieejams internets. 
Pieejami gan bezmaksas, gan maksas mākoņglabāšanas pakalpojumi, kā 
piemēram, Google drive, DropBox, iCould u.c. 

Saspiest Saspiest nozīmē samazināt digitāla faila vai mapes izmēru, nemainot tās saturu.  

Sīkdatnes 
Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko tīmekļa serveris nosūta tīmekļa 
pārlūkprogrammai, lai tā to saglabātu lietotāja cietajā diskā. Šajās datnēs ieraksta, 
piem., paroles, izskatīto lappušu sarakstu un to izskatīšanas datumus.   

Kiberterorizēšana 

Emocionāla pazemošana jeb kiberterorizēšana ir „informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju, piemēram, e-pasta, mobilā tālruņa tekstveida ziņojumu, tūlītēju 
ziņojumapmaiņu (IM), blogu, kas ceļ neslavu, izmantošana, lai atbalstītu personas 
vai grupas apzinātu, atkārtotu un naidīgu uzvedību, kas vērsta uz citu cilvēku 
aizskaršanu." Bils Belsijs (Bill Belsey). Latvijā termina kiberterorizēšana vietā bieži 
lieto terminus mobings vai emocionāla pazemošana internetā. 

Digitāls saturs 
Digitāls saturs ir jebkāda veida saturs, piemēram, teksts, attēls, video, mūzika, kas 
pieejams digitālā formātā. 



 
 

 

Digitālā vide 
Digitālā vide ir virtuāla vieta, kurā jūs varat veikt dažādas aktivitātes, izmantojot 
digitālus rīkus un pakalpojumus. 

E-mācības 

E-mācības tiek organizētas elektroniskā vidē ar vai bez interneta pieslēguma, 
izmantojot datoru, mobilo telefonu vai citas ierīces. E-mācības ļauj jebkāda veida 
tradicionālās mācības pārnest digitālajā vidē, radot digitālo saturu. Šāda veida 
mācībās var tikt iekļauti video, audio, tekstuālie materiāli, kā arī animācijas un 
datorekrāna simulācijas. 

Emociju ikona 
Emociju ikonas sarunvalodā tiek sauktas arī par "smaidiņiem". Tās ir burtu, skaitļu 
un simbolu kombinācijas, ar kurām tiek paustas emocijas digitālajā vidē.  

Ergonomiskie riski 

Ergonomika ir zinātne par cilvēka attiecībām ar darbu. Ergonomikas uzdevums ir 
darba procesa un darba vides piemērošana cilvēka psihiskajām un fiziskajām 
iespējām, lai nodrošinātu efektīvu darbu, kas neizraisa draudus cilvēka veselībai un 
kuru var viegli izpildīt. Ergonomiskie riski ir iespējamas problēmas, ar ko cilvēks var 
saskarties savā darba vidē.  

Grāmatzīme 
Grāmatzīmes vai favorīti ir pārlūkprogrammas veidotie un saglabātie vienotie 
resursu vietrāži (URL) – norādes uz tīmekļa lapām, kuras lietotājs vēlas apmeklēt 
vairākkārt. 

Fails 
Fails ir datu kopa, tekstuāls vai grafisks dokuments, ko glabāšanas, pārsūtīšanas vai 
apstrādes procesā uzskata un identificē kā vienotu veselumu un tas parasti sastāv 
no vienādas struktūras ierakstiem. 

Faila formāts 

Dažādi failu tipi. Faila formāts nosaka, kāda programmatūra nepieciešana faila 
aplūkošanai un apstrādei. Formātu parasti apzīmē faila paplašinājums - no 2 līdz 4 
burtu kombinācija, kas pievienota dokumenta nosaukuma beigās un atdalīta ar 
punktu, piemēram - .jpg, .pdf, .docx, .xls. 



 
 

 

Blokshēma 

Blokshēmas tiek izmantotas algoritmu vizualizēšanai. Ar to palīdzību tiek attēloti 
procesi. Katrā blokshēmas elementā tiek izpildīta viena, parasti vienkārša darbība 
— komanda. Komandai jābūt precīzai un nepārprotamai. Nākamā algoritma 
komanda bieži vien ir atkarīga no iepriekšējā solī iegūtā rezultāta. Blokshēmā katra 
algoritma komanda vai darbība ir apzīmēta ar ģeometrisku figūru (bloku).  

Mape 

Mape ir kopā uzglabājamu failu un programmu grupa, kuras apzīmēšanai izmanto 
vienu vārdu vai grafisku attēlu (ikonu). Mape ir jēdziens, kas ekvivalents 
direktorijam. Mapē var būt faili, kā arī citas mapes, un to izmanto kā līdzekli 
programmu un datu izvietošanai diskatmiņā. 

Interneta forums 
Interneta forums ir tiešsaistes diskusiju grupa, kurā dalībnieki ar līdzīgām 
interesēm var apmainīties ar viedokļiem. 

Vispārīgā datu 
aizsardzības regula 

Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR – General Data Protection Regulation) ir 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Tā tika izstrādāta ar 
mērķi izlīdzināt personas datu apstrādes prasību atšķirības Eiropas Savienībā, 
ļaujot tās pilsoņiem labāk kontrolēt savus personas datus – vieglāk tiem piekļūt, 
zināt, ja personas dati ir nozagti, skaidrākas tiesības uz dzēšanu (“tikt aizmirstam”) 
u.c. 

Cietais disks 

Cietais disks (angļu: HDD, Hard Disk Drive) ir magnētiska datu glabāšanas ierīce. 
Cietais disks ir paredzēts datu un programmu uzglabāšanai. Nodala iekšējos cietos 
diskus, kas ir daļa no datora, un ārējos cietos diskus, ko var izmantot datu 
uzglabāšanai vai pārvietošanai no vienas ierīces otrā.   

Datoraparatūra 

Datoru sistēmas tehniskā daļa, kurā ietilpst elektriskās, elektroniskās un 
elektromehāniskās shēmas, ierīces un to savienojumi (procesori, diski vai 
magnētiskās lentes, informācijas uzkrāšanas iekārtas, ekrāni, tastatūra, printeri u. 
c.). 

Ikona Ikona ir ilustratīvs objekta vai funkcijas attēlojums uz displeja ekrāna. 

Intelektuālo datu 
aizsardzība 

Par intelektuālajiem datiem jeb īpašumu uzskatāmi prāta radīti izgudrojumi, literāri 
un mākslinieciski darbi un simboli, kā arī vārdi, attēli un dizains, ko izmanto 
uzņēmējdarbībā. Šos datus aizsargā ar autortiesībām, patentiem un licencēm. 



 
 

 

Interaktīvi 
tiešsaistes 
pakalpojumi 

Interaktīvu pakalpojumu kopums, ko sniedz uzņēmums, kas uztur pats savu tīklu 
un nodrošina elektronisko pastu, forumus, sarunas, spēļu datu bāzes, ielādējamas 
datnes un cita veida informācijas pārsūtīšanas, apstrādes un uzglabāšanas 
pakalpojumus. Vairums tiešsaistes pakalpojumu ar elektronisko pastu ir savienoti 
ar internetu. 

Ļaunprogrammatūra 

Ļaunprogrammatūra ir abstrakts termins, kas apraksta plašu kaitniecisku 
programmatūru klāstu. Tas ietver Trojas zirgus, tārpus, sistēmlaužņus, 
izspiedējvīrusus, datorapdraudējumus un pat potenciāli nevēlamas programmas. 
Ļaunprogrammatūra parasti tiek instalēta sistēmā bez lietotāja ziņas vai atļaujas, 
izmantojot drošības ievainojamības.  

Atmiņas karte 

 
 
Atmiņas karte jeb zibatmiņa ir neliela krātuve, ko izmanto teksta, attēlu, audiodatu 
un videodatu uzglabāšanai pārnēsājamos vai attālos datoros.  

Profesionālais 
sociālais tīkls 

Tiešsaistes sociālais tīkls ir tīmekļa vietne, kurā, reģistrējoties un izveidojot 
individuālo profilu, ir iespējams kontaktēties un sazināties ar citiem lietotājiem 
(indivīdiem, grupām vai organizācijām). Lietotājus var vienot intereses, gaume vai 
paziņas. Pēdējā laikā galvenais uzsvars tiek likts uz savas virtuālas identitātes 
veidošanu, izkopšanu un popularizēšanu, nevis, lai veidotu sasvstarpēju 
komunikāciju. 

PDF formāts 
PDF ir faila formāts, kurā ir ietverti visi elementi, kas būs drukātam dokumentam. 
PDF formāta dokuments datora ekrānā izskatīsies tieši tāpat kā izdrukāts. 

Personīgais profils 
Personīgais profils ir datu un attēlu kopums, kas piesaistīts jūsu tiešsaistes 
lietotājam kādā no sociālajiem tīkliem. 

Uznirstošs logs 

Nereti interneta lapās tiek izmantots piesaistošs reklāmas veids – automātiski 
uznirstošie logi. Tas ir kustīgs fiksēta lieluma logs, kurā lietotājs ievieto informāciju, 
ko pieprasa lietojumprogramma un kas nodrošina tās izpildes procesa turpināšanu 
atbilstoši lietotāja prasībām. 

Skenēt 
Vārdam var būt vairākas nozīmes:  1) skenēt - lietot skeneri, lai pārveidotu kaut ko 
iespiestu par datorā lietojamu/digitālu datni; 2) skenēt -  uzmanīgi pārbaudīt, lai 
pamanītu kādas konkrētas iezīmes vai kļūdas. 



 
 

 

Ekrānuzņēmums 

Ekrānuzņēmums ir datora ekrānā, televizorā vai kādā citā vizuālajā izvadierīcē 
attēlotās informācijas grafiskā kopija, ko saglabā vai nu starpliktuvē, vai kā datni 
cietajā diskā. Operētājsistēmas Windows vidē ekrānkopiju iegūst, nospiežot 
taustiņu "Print Screen" (visa ekrāna grafiskā kopija).  

Meklētājprogramma 

Meklētājprogramma ir datorprogramma, kas dokumentos meklē specificētus 
atslēgvārdus un lietotājam sniedz dokumentu sarakstu, kuros šie vārdi ir atrasti. Kā 
meklētājprogrammu piemērus var minēt Google un Bing, kas ļauj lietotājiem 
meklēt dokumentus globālajā tīmeklī. 

Drošības funkcijas 

Drošības funkcijas vai elementi ir darbības, ko sociālo tīklu uzturētāji veic, lai 
pasargātu jūsu tiešsaistes profilu. Piemēram, nodrošina drošu savienojumu, 
nodrošina, ka tikai jums un cilvēkiem, kam esat devis atļauju, ir pieeja jūsu 
publiskotajiem datiem. 

Sekstings Sekstings nozīmē seksuāla rakstura ziņu, attēlu vai video sūtīšana kādam internetā. 

īsziņa 
Īsziņa ir mobilo sakaru sistēmas pakalpojums, kas ļauj lietotājam ar mobilā tālruņa 
palīdzību sūtīt un saņemt īsus ziņojumus.  

Toneri 
Toneris ir speciāla tinte, kas tiek izmantota printeriem un kopētājiem. Tā ir 
pulverveida viela, kas visbiežāk ir ievietota speciālos iepakojumos.  

Rīkjosla 
Rīkjosla parasti ir novietota interneta pārlūkprogrammas augšpusē. Rīkjosla satur 
virkni pogu, ar kuru palīdzību vajadzīgo darbību var izsaukt ātrāk nekā,  izmantojot 
izvēlnes. Pogas parasti ir izveidotas biežāk izmantojamām komandām. 

Vienoto resursu 
vietrādis jeb tīmekļa 
adrese 

Tīmekļa adrese parasti norāda interneta resursa vietu, kur to var atrast. 
Sarunvalodā to mēdz saukt par mājas lapas adresi. 

 

  



 
 

 

6. Pielikums – DCDS uzdevumi (Atsevišķs 

fails)  
 
 

7. Pielikums – DCDS pārbaudes uzdevumi 

(Atsevišķs fails) 
 

 

8. Pielikums – Ieteikumi pasniedzējam 

(Atsevišķs fails) 

  



 
 

 

9. pielikums – Ieteikumi par atvērtiem 

izglītības resursiem 
  
 

Šis pielikums lielā mērā ir balstīts uz BRIGHTS projekta 1 ziņojumu “BRIGHTS projektam atbilstošu 

atvērto izglītības resursi atrašana” (2017), kas licencēts saskaņā ar Creative Commons Attribution-

NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0). 

 

Vispārīgi ieteikumi par papildu saturu un atvērtiem 

izglītības resursiem 

DCDS pilotmācībās skolotāji/pasniedzēji bija atbildīgi par papildizglītības satura (valsts valodā vai 

angļu valodā) atlasi, apkopošanu un pieejamību gan studentiem, gan citiem partneriem DCDE mācību 

platformā.   

Ir svarīgi, lai papildu saturs tiktu veidots no atvērtiem izglītības resursiem (AIR), kuri pēc Creative 

Commons Wiki definīcijas ir “…tiešsaistes vidē ikvienam brīvi pieejami mācību materiāli, neatkarīgi 

no tā, esat pasniedzējs vai students. Atvērtie izglītības resursi var būt ar atšķirīgu satura apjomu.2 

 

DCDS pasniedzējiem tika lūgts apkopot piemērotākos AIR, ņemot vērā šos nosacījumus: 

a) izvēlēties pareizi licencētus AIR, kas būtu izmantojami DCDS mācībās; 

b) izveidojot savus AIR (vai ieteikt resursus, ko paši veidojuši citām mācībām, ja tie ir atbilstoši 

licencēti); 

c) pielāgot pieejamos AIR, ja to atļauj licencēšanas noteikumi. 

 

Tā kā noderīgāk ir piedāvāt studentiem īsu un mērķtiecīgu papildu saturu, nevis plašus lekciju 

materiālus un grāmatas, pasniedzēji tika aicināti identificēt katrai konkrētajai tēmai atbilstošākos 

fragmentus no saturiski lielā apjoma AIR un pielāgot mācību materiālu, ja to atļauj licencēšanas 

noteikumi. 

 
1 www.brights-project.eu 
2 https://wiki.creativecommons.org/wiki/What_is_OER%3F 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://www.brights-project.eu/
https://wiki.creativecommons.org/wiki/What_is_OER%3F


 
 

 

Meklējot, atlasot un apkopojot AIR, pasniedzēji tika aicināti paturēt prātā, ka katram no tiem ir jābūt 

atbilstošam vismaz vienai no mācību vienībām (LU), kas veido DCDS mācību ceļus. 

Pēc tam pasniedzējiem jāpārbauda katra AIR licences veids (plašāka informācija pieejama zemāk) 

un atbilstošie noteikumi, lai to pareizi izmantotu. Piemēram, ja kāds atrod grāmatu par atbilstošu tēmu, 

viņam jāidentificē un jāiesaka konkrētas grāmatas daļas, kas attiecas uz kādu no LU. Protams, 

atkarībā no licences veida, grāmatu var augšupielādēt pilnībā vai tikai atlasītās daļas. Tas pats 

attiecas arī uz video materiāliem, pētniecības dokumentiem, ziņojumiem utt. 

Pasniedzējiem nevajadzētu ieteikt liela apjoma AIR un pēc konkrētā mācību materiāla izpētes 

novērtēt aptuveno apguvei nepieciešamo laiku  minūtēs. 

Pasniedzēji AIR apkopošanai un pieejamības nodrošināšanai DCDE mācību platformā izmantoja AIR 

metadatu veidlapu, kas aplūkojama šī pielikuma beigās. 

Padomi, kā pareizi izvēlēties AIR 

Arī atvērto izglītības resursu, tāpat kā citu mācību materiālu, kvalitāte ir atkarīga no ieguves avota. 

Turklāt ne visiem AIR tiek nodrošināta atgriezeniskā saite no lietotājiem. Jāņem vērā arī tas, ka 

jebkuru izglītības resursu vērtībai ir tendence samazināties, ja tie netiek atjaunināta. Pasniedzēju 

uzdevums ir nodrošināt mācībās izmantotā papildus satura un AIR kvalitāti. 

Šajā dokumentā A Basic Guide to Open Educational Resources (OER) (2011-2015)[3] tiek piedāvātas 

stratēģijas piemērotu atvērto izglītības resursu meklēšanai:  

1. Specializētu meklētjprogrammu izmantošana, kas paredzētas tieši AIR meklēšanai, piemēram 

http://www.oeconsortium.org/courses/search/.  

2. Piemērotu AIR krātuvju identificēšana. Lielākā daļa no tām ir balstītas uz konkrētu organizāciju 

izdotajiem materiāliem, piemēram: 

█              OpenLearn: http://www.open.edu/openlearn/ 

█              MIT OCW, https://ocw.mit.edu/index.htm 

3. AIR tīmekļa vietņu izmantošana. Daudzās tīmekļa vietnēs ir meklēšanas iespēja. Tās nedarbojas 

kā krātuves, bet ir identificējušas kvalitatīvus atvērtos izglītības resursus, piemēram:   

█              OER Commons: https://www.oercommons.org/ 

█              Commonwealth of Learning: https://www.col.org/programmes/open-educational-resources 

█              Creative Commons Search: https://search.creativecommons.org/ 

http://www.oeconsortium.org/courses/search/
http://www.open.edu/openlearn/
https://ocw.mit.edu/index.htm
https://www.oercommons.org/
https://www.col.org/programmes/open-educational-resources
https://search.creativecommons.org/


 
 

 

 

Licences un resursu izmantošana 

 

Izvēloties AIR, viens no būtiskākajiem faktoriem, kam jāpievērš uzmanība, ir autortiesības, 

intelektuālais īpašums un tiesības to izmantot. Licencēšana nodrošina iespēju pārbaudīt, vai un kā ir 

atļauts izmantot digitālajā vidē esošos materiālus. Tā norāda, kāda veida tiesības īpašnieks (persona, 

grupa vai organizācija, kas to izveidojusi) piešķir citām personām katra konkrētā materiāla 

izmantošanai. Ir svarīgi uzsvērt, ka licencēšana neietekmē intelektuālā īpašuma tiesības. Atvērto 

licenču nepieciešamība radās, lai aizsargātu digitālā satura īpašnieku autortiesības interneta vidē, kur 

pieejamos materiālus iespējams viegli kopēt un koplietot, neprasot atļauju.  

 

Vispazīstamākais licencēšanas ietvars ir Creative Commons (CC), kas nodrošina sadarbību, ievērojot 

autortiesību "visas tiesības aizsargātas" noteikumus (skat. www.creativecommons.org). Tas 

nodrošina vienkāršu, standartizētu veidu, kā norādīt autortiesības savam darbam gan individuālam 

autoram, gan lielām kompānijām un institūcijām.  

 

Creative Commons licences neietekmē autortiesību garantētās radošo darbu lietotāju brīvības, 

piemēram, godīgo izmantošanu. Šīs licences ļauj saņēmējiem veikt darbības, kuras autortiesību 

likumā ir tiešā veidā atļautas tikai licences turētājam. Licences saņēmējiem ir jāatsaucas uz autoru, 

un jānodrošina nemainītas autortiesību atrunas visām darba kopijām. Licences saņēmēji nedrīkst 

izmantot tehniskus līdzekļus, lai ierobežotu kopiju izmantošanu. 

 

Creative Commons pieejā atvērtā satura meklēšana ir svarīga funkcija. Var izmantot Google, lai 

meklēto Creative Commons saturu, meklēt attēlus Flickr, albumus Jamendo un multivides failus 

spinxpress. Arī Wikimedia Commons lapā ir saglabāti atvērtā satura multivides faili, kurus izmanto 

Vikipēdija.  

 

Kā paskaidrots Creative Commons3 un Community College Consortium for Open Educational 

Resources (CCCOER)4 lappusēs, uz autoriem un lietotājiem attiecas šādi nosacījumi: 

 

 

 

 
3 https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-types-examples/ 
4 https://www.cccoer.org/learn/open-licensing/ 

http://www.creativecommons.org/
https://www.google.com/support/websearch/bin/answer.py?&answer=29508&hl=
https://www.flickr.com/creativecommons/
https://www.jamendo.com/en/creativecommons
http://spinxpress.com/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://wikipedia.org/
https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-types-examples/
https://www.cccoer.org/learn/open-licensing/


 
 

 

 Attribution (CC BY 4.0) 

 

JŪS VARAT BRĪVI: 

• Koplietot — kopēt un izplatīt darbu tālāk jebkādā vidē un formātā 

• Pielāgot —  pārveidot darbu, kā arī veidot jaunu uz esošā pamata jebkurām vajadzībām, arī 

komerciāli. 

Licencētājs nevar atsaukt šīs tiesības, ja jūs ievērojat šos licences noteikumus. 

 

IEVĒROJOT SEKOJOŠUS NOSACĪJUMUS: 

• Attiecinājums — Jums ir atbilstoši jāatsaucas uz darbu, norādot saiti uz licenci un jānorāda 

veiktās izmaiņas. Jūs varat to darīt dažādos saprātīgos veidos, bet noteikti ne tā, kas liktu 

domāt, ka licencētājs ir apstiprinājis jūsu darbu vai tajā veiktās izmaiņas. 

 

Bez papildu ierobežojumiem — Jūs nedrīkstat izmantot juridiskus vai tehniskus ierobežojumus, kas 

citiem traucē izmantot darbu tā, kā to ir atļauts darīt licences noteikumos. 

 

  ShareAlike (CC BY-SA 4.0) 

JŪS VARAT BRĪVI: 

• Koplietot — kopēt un izplatīt darbu tālāk jebkādā vidē un formātā 

• Pielāgot —  pārveidot darbu, kā arī veidot jaunu uz esošā pamata jebkurām vajadzībām, arī 

komerciāli. 

Licencētājs nevar atsaukt šīs tiesības, ja jūs ievērojat šos licences noteikumus. 

 

IEVĒROJOT SEKOJOŠUS NOSACĪJUMUS: 

• Attiecinājums — Jums ir atbilstoši jāatsaucas uz darbu, norādot saiti uz licenci un jānorāda 

veiktās izmaiņas. Jūs varat to darīt dažādos saprātīgos veidos, bet noteikti ne tā, kas liktu 

domāt, ka licencētājs ir apstiprinājis jūsu darbu vai tajā veiktās izmaiņas. 

• Nemainot licenci — Ja jūs remiksējat, pārveidojat vai balstāties uz šo materiālu, jums ir 

jāizplata jaunais, atvasinātais darbs ar to pašu licenci kā šis darbs. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.lv
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.lv
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.lv
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.lv
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 
 

 

Bez papildu ierobežojumiem — Jūs nedrīkstat izmantot juridiskus vai tehniskus ierobežojumus, kas 

citiem traucē izmantot darbu tā, kā to ir atļauts darīt licences noteikumos. 

 

 NonCommercial (CC BY-NC 4.0) 

 

JŪS VARAT BRĪVI: 

• Koplietot — kopēt un izplatīt darbu tālāk jebkādā vidē un formātā 

• Pielāgot — remiksēt un pārveidot darbu, kā arī veidot jaunu uz esošā pamata 

Licencētājs nevar atsaukt šīs tiesības, ja jūs ievērojat šos licences noteikumus. 

 

IEVĒROJOT SEKOJOŠUS NOSACĪJUMUS: 

• Attiecinājums — Jums ir atbilstoši jāatsaucas uz darbu, norādot saiti uz licenci un jānorāda 

veiktās izmaiņas. Jūs varat to darīt dažādos saprātīgos veidos, bet noteikti ne tā, kas liktu 

domāt, ka licencētājs ir apstiprinājis jūsu darbu vai tajā veiktās izmaiņas. 

• Nekomerciāli — Jūs nevarat lietot materiālu komerciālām vajadzībām. 

 

Bez papildu ierobežojumiem — Jūs nedrīkstat izmantot juridiskus vai tehniskus ierobežojumus, kas 

citiem traucē izmantot darbu tā, kā to ir atļauts darīt licences noteikumos. 

 

 NoDerivatives (CC BY-ND 4.0) 

JŪS VARAT BRĪVI: 

• Koplietot — kopēt un izplatīt darbu tālāk jebkādā vidē un formātā jebkurām vajadzībām, arī 

komerciāli. 

Licencētājs nevar atsaukt šīs tiesības, ja jūs ievērojat šos licences noteikumus. 

 

IEVĒROJOT SEKOJOŠUS NOSACĪJUMUS: 

• Attiecinājums — Jums ir atbilstoši jāatsaucas uz darbu, norādot saiti uz licenci un jānorāda 

veiktās izmaiņas. Jūs varat to darīt dažādos saprātīgos veidos, bet noteikti ne tā, kas liktu 

domāt, ka licencētājs ir apstiprinājis jūsu darbu vai tajā veiktās izmaiņas. 
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• Nepārveidojot — Ja jūs remiksējat, maināt vai balstāties uzmateriālu, jūs nedrīkstat to izplatīt 

tālāk. 

 

Bez papildu ierobežojumiem — Jūs nedrīkstat izmantot juridiskus vai tehniskus ierobežojumus, kas 

citiem traucē izmantot darbu tā, kā to ir atļauts darīt licences noteikumos. 

Piezīme: Darbi, kas licencēti ar ND ierobežojumu, netiek uzskatīti par AIR (tiešā nozīmē). 

Iepriekš minētie nosacījumi ir tiek piemēroti visā pasaulē.  

DCDS AIR metadatu veidlapa 

DCDS Platformā ir atrodama datu bāze ar saitēm uz AIR materiāliem, ko ir ieteikuši projekta 

partneri. Materiāli ir uzskaitīti un aprakstīti šādā formātā:  

 

Saite uz resursu   

Autors/Avots   

Nosaukums nacionālajā 
valodā 

Kā norādīts licencēšanas noteikumos vai literatūrā 

Nosaukuma tulkojums 
angļu valodā  

  

Publicēšanas gads   

Valoda   

Satura veids Noteiktas kategorijas: Raksts, Audiovisuālais materiāls, Blogs, mājas lapa, 
Grāmata/Ceļvedis, Uzdevumi, skolotāju rokasgrāmatas, citi  

Licences veids Saskaņā ar Creative Commons klasifikāciju. 

Atbilstošā DCDS 
mācību nodaļa  

1-3 mācību rezultāti. 

Aptuvenais mācību 
laiks 

Informācija nav obligāta 

Īss apraksts Informācija nav obligāta 

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.lv
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.lv


 
 

 

10. Pielikums – Mācību ceļi un 
Pašnovērtējuma testa moduļi 

 

DCDS pašnovērtējuma testu (SAT) un LP Pamatprasmēm (lielāko apmācības bloku) var izmantot 

elastīgāk nekā tas, kas tika darīts DCDS pilotmācību laikā. 

10. tabulā parādīts, kādi SAT moduļi jāizmanto pirms katra šī brīža DCDS mācību ceļa uzsākšanas, 

ja mācības organizatori nolemj SAT izmantot modulārā veidā un atsakās no ieteikuma rīka 

izmantošanas. 11. tabulā sniegta tāda pati informācija, bet LP Pamatprasmēm ir sadalīts trīs īsākos 

mācību ceļos. 

Pašnovērtējuma testa atbilstība mācību ceļa moduļiem 

Mācību ceļi Pašnovērtējuma testa moduļi 

Digitālās pamatprasmes 1.1, 1.2, 1.3 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

4.1, 4.3 

5.1, 5.2, 5.4 

  Komunikācija un sociālie tīkli 2.5, 2.6, 3.3, 4.2 

Digitālā satura radīšana 3.1, 3.2, 3.3 

IKT izpēte 3.4, 4.4, 5.3 

  

Pašnovērtējuma testa atbilstība pārskatītajiem mācību ceļa moduļiem 

Mācību ceļi Pašnovērtējuma testa moduļi 

Digitālās pamatprasmes 1* 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4 



 
 

 

Digitālās pamatprasmes 2* 1.3, 2.3, 4.1, 4.3 

Digitālās pamatprasmes 3* 5.1, 5.2, 5.4 

  Komunikācija un sociālie tīkli 2.5, 2.6, 3.3, 4.2 

Digitālā satura radīšana 3.1, 3.2, 3.3 

IKT izpēte 3.4, 4.4, 5.3 

* Mācību moduļi, kas iekļauti pārskatītajos mācību ceļa “Digitālās pamatprasmes” segmentos, ir 

uzskaitīti zemāk: 

Digitālās pamatprasmes 1 

Droša interneta pārlūkošana un informācijas meklēšana 

E-pasta konta izveidošana, pareiza un droša tā izmantošana  

Digitālās pamatprasmes 2 

Failu un mapju pārvaldība 

Publiskie un privātie tiešsaistes pakalpojumi 

Ierīču, datu veselības un labklājības aizsardzība  

Digitālās pamatprasmes 3 

IKT izmantošana ikdienā 

Digitālā pašapziņa un mācīšanās 

Zemāk esošajā tabulā parādīta atbilstība starp mācību moduļiem un pašnovērtējuma testa moduļiem. 

Pašnovērtējuma testa moduļi neaptver visus mācību moduļus. 

 

 

 



 
 

 

Pašnovērtējuma testa atbilstība mācību moduļiem 

 

Mācību moduļi Pašnovērtējuma testa moduļi 

BĀZE Droša interneta pārlūkošana un informācijas meklēšana 1.1, 1.2 

BĀZE E-pasta konta izveidošana, pareiza un droša tā 
izmantošana 2.1, 2.2, 2.4 

BĀZE Failu un mapju pārvaldība 1.3 

BĀZE Publiskie un privātie tiešsaistes pakalpojumi 2.3 

BĀZE Ierīču, datu, veselības un labklājības aizsardzība 4.1, 4.3 

BĀZE IKT izmantošana ikdienā 5.1, 5.2 

BĀZE Digitālā pašapziņa un mācīšanās 5.4 

PIEVIENOJIETIES Sociālie tīkli 2.5, 2.6, 4.2 

IZVEIDOT Dokumenti 3.1, 3.2 

PIEVIENOJIETIES /IZVEIDOT Autortiesības un licences 3.3 

IZPĒTĪT Programmēšana 3.4 

IZPĒTĪT Vide 4.4 

IZPĒTĪT IKT rīki 5.3 

  

  
 

  

  


