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PASNIEDZĒJA GRUPA 

Šī lietotāju grupa ir paredzēta visiem skolas pasniedzējiem. Mykoob sistēma manāmi 

atvieglo un sakārto skolotāja darbu- sistēmā ir iespējams redzēt savu nodarbību sarakstu 

dažādos griezumos, veidot stundu plānojumu, atzīmēt skolēnu apmeklējumus un likt atzīmes. 

Pie tam sistēma piedāvā sekmju vidējās vērtības izvilkšanu, kopējo klases sekmības 

aprēķināšanu, dažādus statistikas datus par katru skolēnu, klasi, priekšmetu. 

Mykoob sistēmā jebkādas darbības momentāni atspoguļojas visās sadaļās. Piem., 

vienu operāciju var veikt dažādos veidos un sadaļās; taču ievadot informāciju vienā vietā, nav 

vajadzības to ievadīt pārējās. 

 

APZĪMĒJUMI 

Visā Mykoob sistēmā tiek pielietoti līdzīgi apzīmējumi, kuru nozīme ir nemainīga: 

- pievienošana 

-meklēt, ierakstot attiecīgo vārdu 

 

 

 

 labot 

 dzēst 

 zīme, ka dati ir ievadīti 

   kalendāra ikona  

 

 Sistēmā ir viena nemainīga pamatjosla, kā arī aktīvā apakšjosla, kura parādās, ieejot kādā 

konkrētā sadaļā. Tādā veidā sistēmas pamatlogā ir 5 lielas opcijas pamatjoslā 

(Sākums/Nodarbību plānojums/Atzīmes un nodarbību apmeklējums/Uzdevumi/Mācību 

Materiāli/Vēstules/Statistika), kas satur vairākas sadaļas. Lai sāktu darbu ar kādu no sadaļām, 

jāuzbrauc ar peli uz pamatjoslas opcijas, aktivizētā apakšjoslā nospiežot uz nepieciešamās 

apakšsadaļas.  

PAMATFUNKCIJAS  

Mykoob sistēmā katrā logā parādās augšējā palīgjosla (sk. 1.attēlu). Skolas periodā 

jāizvēlas mācību gads, Strādāt ar- var ātri pāriet uz citu Mykoob lietotāju grupu (ja sistēma 

jāizvēlas kategorija (piem., vārds vai 
e-pasts) 
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atļauj), Personīgajā informācijā jāievada personīgie dati par lietotāju saīsinātajā vai 

paplašinātajā (sk. 2.attēlu) versijā. To, vai lietotāja konta statuss ir aktīvs labošanai, nosaka 

skolas administrators.  

 
Attēls Nr. 1. Pamatfunkcijas 

 

 

 
Attēls Nr. 2. Personīgā informācija 

 

Ieslēdzot Palīdzību, pie katras sadaļas parādīsies logs ar paskaidrojumiem, tādā veidā 

atvieglojot sākotnējo sistēmas lietošanu. Opcija Kļūdu ziņojumi ir domāta tam, lai sazinātos ar 

Mykoob sistēmas administratoru, ziņojot par problēmām, uzdodot jautājumus. Nospiežot uz 

šīs opcijas, parādīsies logs (sk. 3.attēlu). Visi lauki ir obligāti jāaizpilda, tajos jānorāda: vārds, 

uzvārds, e-pasts (datiem jābūt tādiem pašiem, kādi ir rakstīti konkrētam lietotājam); jāizvēlas 

ziņojuma kategorija un steidzamība. Pēc tam jāieraksta temats un pats ziņojums. Paziņojumu 

administratoram var rakstīt angļu vai latviešu valodā. 

Uzrakstot ziņojumu, jāspiež Submit ticket. Administrators sniegs Jums atbildi 

tuvākajā laikā.  



 

 

5

5

 
Attēls Nr. 3. Paziņojums Mykoob sistēmas administratoram 

 

 

1. UZSĀKOT DARBU 

Pirmo reizi uzsākot darbu, ir ļoti būtiski sekot līdzi instrukcijai un ievadīt datus 

sistēmā pēc kārtas. Arī pati sistēma ir izveidota pēc principa: no vispārējās informācijas līdz 

specifiskākai (no kreisās uz labo), līdz ar to aizpildīt pretējā virzienā nav ieteicams.  

Katrs konkrēts pasniedzējs var pārskatīt un mainīt datus tikai par saviem 

priekšmetiem (piem., nevar apskatīt noteiktas klases visu stundu sarakstu). 

Strādājot ar šo lietotāja grupu, ir svarīgi atcerēties, ka darbam vienmēr vispirms 

jāizvēlas konkrēta klase un konkrēts priekšmets (lapas labajā augšējā stūrī), citādi neviena 

opcija nedarbosies. 

Lapa, kas automātiski atvērsies pēc ieejas lekciju plānotāja grupā, satur visas sistēmas 

apkopotus datu blokus, līdz ar to ir ērti pārskatīt visas iespējas, ko piedāvā Mykoob sistēma. 

Turpmākajam darbam šajā lapā var kontrolēt, kuras sadaļas ir aizpildītas un kuras- nepilnīgi 

aizpildītas (sk. 4. attēlu). 

 



 

 

6

6

 
 

Attēls Nr.4. Pirmā Mykoob lapa klases audzinātājiem 

 

Pirmajā lapā var pievienot ziņu, kas būs redzama izvēlētai grupai (var definēt arī 

atsevišķu klasi). Lai ziņu uzrakstītu, jāspiež Pievienot ziņu un jāaizpilda jauns logs (ziņas 

nosaukums, pati ziņa, jāatķeksē tās lietotāju grupas, kurām ziņa parādīsies, jānorāda klases, ja 

šī ziņa jārāda noteikto klašu skolēniem). Lai noteiktu laika periodu, kurā ziņa parādīsies, 

jāspiež uz kalendāra ikonas un kalendārā jānospiež datums, kurā ziņa parādīsies pēdējo reizi. 

Kad visa informācija būs ievadīta, jāspiež Saglabāt un aizvērt. No šī brīža ziņojums tiks 

rādīts. 

2. NODARBĪBU PLĀNOJUMS 

Pirmajā opcijā ir apskatāms nodarbību plāns konkrētam izglītojamam uz visu nedēļu. 

Blakus būs redzams šī mēneša kalendārs. Stundu plānu ir izveidojis nodarbību plānotājs, 

tāpēc tikai šis lietotājs (un arī skolas administrators) ir tiesīgs to mainīt. 

Katrai stundai lietotājs var pievienot piezīmi, nospiežot uz šīs pogas- . Šī piezīme 

būs redzama gan lietotājam, gan klases audzinātājam, gan arī pašiem skolēniem.  

 



 

 

7

7

 
Attēls Nr.5. Nodarbību plāna drukāšana 

 

Lai izdrukātu plānu, jāspiež Drukāt (sk.5. attēlu) un jāatzīmē jaunā papildlogā vēlamā 

nodarbību plāna formāts un periods. Vēlreiz nospiežot Drukāt, atvērsies jauns interneta 

pārlūkprogrammas logs, kurā būs redzams nodarbību plāna formāts. Lai to izprintētu, jāspiež 

File-Print. 

3. ATZĪMES UN NODARBĪBU APMEKLĒJUMS 

Šajā sadaļā ir iespējams atzīmēt katras stundas, ko pasniedz konkrēts skolotājs, 

tematiku, apmeklējumu un skolēnu iegūtās atzīmes. 

3.1. Šodien 

Nospiežot uz Atzīmes un nodarbību apmeklējuma, automātiski parādīsies pirmā 

opcija- Šodien (sk. 6. attēlu). Lai sāktu darboties, no sākuma ir jāizvēlas klase un nodarbība, 

kuru pasniedz konkrēts skolotājs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jāizvēlas klase Jāizvēlas nodarbība 
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Attēls Nr.6. Konkrēta mācību diena 

 

Automātiski parādīsies visu skolēnu saraksts un logs nodarbības ierakstīšanai (sk. 7. 

attēlu). Tajā jāieraksta stundas tēma, savukārt kolonnā Apmeklējumi no skolēnu saraksta 

jāatķeksē tie skolēni, kuri nebija nodarbībā. Nodarbības tēmas iespējams sarakstīt arī ilgākam 

laika periodam opcijā Par periodu (sk. 2.2.1.nodaļu).  

 
Attēls Nr.7. Nodarbības, apmeklējums, atzīmes 

 

Ja vienā dienā notikušas divas konkrēta priekšmeta nodarbības, jāspiež Pievienot 

nodarbību un katrai stundai atsevišķi jāievada visi dati.  

Atzīmes skolēniem var ielikt divos veidos. Jāņem vērā, ka izvēloties jebkuru veidu, 

atzīmes parādīsies atzīmju kolonna, taču tikai ar otrās metodes palīdzību ir iespējams 

apskatīties kopējo statistiku par šo konkrēto uzdevumu: 

1) Izveidojot kolonnu, spiežot šo pogu-  un izvēloties, par ko tiks likta atzīme 

(eksāmens, tests, utt.). Kad tas ir izdarīts, jaunajā logā, tāpat kā nodarbībai, ir 

jāieraksta eksāmenam/testam/utt. nosaukums vai tēma un jāspiež Saglabāt 

atzīmes. Izdzēst nodarbības tipu var, nospiežot uz pogas-  un izvēloties to, ko 

nepieciešams izdzēst. Par vienu stundu iespējams izveidot vairākas atzīmju 

kolonnas. 

2) Spiežot Pārbaudes darvs un jaunajā papildlogā Pievienot uzdevumu (sk. 8.attēlu). 

Ailē pie Maksimāliem punktiem jāieraksta iespējamais maksimāli augstais 

novērtējums punktos par šo uzdevumu, savukārt pie Apraksta jāuzraksta 

uzdevuma specifika. Beidzot informācijas ievadi, jāspiež Pievienot. Loga labajā 

stūrī ir iespēja izvēlēties uzdevuma tipu (ieskaite, tests, mājasdarbs utt.). 

Uzdevuma vērtējuma logā ir jāievada nopelnītie punkti katram skolēnam un 
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jāspiež Saglabāt. Šajā papildlogā vēl ir iespējas apskatīties grafiku un drukāt 

atskaiti, taču, lai to izdarītu, ir vispirms jāsaglabā punkti un no jauna jāiet 

konkrētā uzdevuma vērtējumos, nospiežot pamatlogā uz jebkuras atzīmes. Jāņem 

vērā tas, ka, ievadot uzdevumu un atzīmes caur Pārbaudes darbi, pamatlogā 

parādīsies tikai atzīmes. 

 

Attēls Nr.8. Jauna uzdevuma pievienošana 

 

Lai apskatītu konkrētā uzdevuma kopējo klases sekmību, Uzdevuma vērtējuma logā 

jāspiež Pārādīt grafiku. Interneta pārlūkprogramma atvērs jaunu logu ar datiem (sk.9.attēlu), 

kurā būs redzams procentuālais klases līmenis un uzdevuma/tēmas apguve.  
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Attēls Nr.9. Konkrēta uzdevuma klases sekmības grafiskais attēlojums 

 

Nospiežot Drukāt atskaiti, atvērsies interneta pārlūkprogrammas logs, kurā būs 

uzrādīti statistiskie dati. Dokumentu var drukāt, spiežot File-Print. 

 

Mykoob sistēma ļauj arī pārskatīt atskaites par katru skolēnu vai priekšmetu. Lai to 

izdarītu, pamatlogā jāspiež Drukāt (sk.7. attēlu) un jāizvēlas atskaites tips- detalizētais vai 

vienkāršais. Detalizētajā izrakstā ir iespēja izvēlēties griezumus - priekšmetu vai skolēnu, 

atsevišķi atķeksējot konkrētu priekšmetu vai skolotāju, ja nepieciešams. Spiežot uz kalendāra 

ikonām var nodefinēt konkrētu izraksta periodu. Skolēna atzīmju izrakstā parādīsies sekmes 

noteiktajā periodā, kā arī kavējumi, attaisnotie un neattaisnotie (sk.10.attēlu). 

 
Attēls Nr.10. Detalizētais atzīmju izraksts skolēnu griezumā  
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Izvēloties priekšmeta griezumu, sistēma uzrādīs visas klases skolēnu atzīmes un 

kavējumus konkrētajam priekšmetam (sk.11.attēlu). 

 
Attēls Nr.11. Detalizētais atzīmju izraksts priekšmetu griezumā  

 

Izvēloties drukāt vienkāršo pārskatu, skolēnu griezuma izrakstā būs informācija par 

apmeklējumu un vērtējumiem bez papildus informācijas (sk.12.attēlu). 

 
Attēls Nr.12. Vienkāršais atzīmju izraksts skolēnu griezumā  

 

Vienkāršais atzīmju izraksts priekšmetu griezumā ir analoģisks (sk.13.attēlu): 

 
Attēls Nr.13. Vienkāršais atzīmju izraksts priekšmetu griezumā  
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Analoģiski statistikas datus - detalizēto vai vienkāršo izrakstu par skolēnu (-iem) vai 

priekšmetu (-iem) var eksportēt Excel vai Acrobat Reader formātā. Jāspiež Eksports, 

papildlogā jāizvēlas laika periods, kategorija, formāta veids un jāatķeksē priekšmeti vai 

skolēni. Nospiežot Datu eksports, parādīsies papildlogs ar iespējām saglabāt vai atvērt failu 

izvēlētā formātā. 

3.2. Par periodu 

Šajā sadaļā var pārlūkot (vai izveidot, mainīt) ilgstošāka periodā datus par skolēnu 

apmeklējumiem un atzīmēm. Lai noteiktu periodu, jāspiež uz kalendāra ikonām un jāizvēlas 

no kalendāra nepieciešamie datumi.  

Pirmajā pamatlogā (sk. 14.attēlu) ir pārlūkojams viss periods ar datiem par 

apmeklējumu un atzīmēm katram skolēnam. Šajā kopējā tabulā ar ķeksīšiem var atzīmēt 

kavējumus, kā arī likt atzīmes noteiktā ailē par noteiktu uzdevumu. Liekot atzīmi šādā veidā, 

tā paliks melna, tas nozīmē, ka nekādas informācijas par to nav. Pārējās atzīmes ir zilas, līdz 

ar to, uzklikšķinot uz vienas, jaunajā logā var ieraudzīt atzīmes visai klasei par uzdevumiem 

konkrētajā dienā. Vēl ir jāatceras, ka liekot atzīmi konkrēta uzdevuma sadaļas tabulā, ir 

iespējams likt tikai vienu apaļo ciparu, savukārt liekot atzīmi apkopojošā tabulā (Par periodu) 

var likt 2 atzīmes vienā ailē, atdalot tās ar svītru (sk.14.attēlu). Izmainot atzīmes, lai pareizi 

tiktu atspoguļoti dati, jāspiež Pārrēķināt. Šajā kolonnā parādīsies vidējā skolēna atzīme, 

pārvērsta procentos atkarībā no tā, kāds procentuālais apguves līmenis ir definēts katrai 

vērtībai. Gadījumā, ja vienam skolēnam vienā uzdevumā ir ieliktas vairāk par vienu atzīmes 

(caur svītru), tad katrai atzīmes korekcijai tiek rēķināts vidējais un tas summēts ar nākamo. 

 
Attēls Nr.14. Mācību perioda skolēnu apmeklējumu un atzīmju pārlūkošana 

 

Lai atsevišķi apskatītu apmeklējumus, jāspiež Apmeklējumi. Ar ķeksīšu palīdzību var 

atzīmēt kavējumus. Izmainot kavējumus, lai pareizi tiktu atspoguļoti dati, jāspiež Pārrēķināt. 

Pirmajā kolonnā būs kopējais stundu skaits par šo periodu, otrajā un trešajā parādīsies 
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neattaisnoti un attaisnoti kavējumi. No sākuma visi kavējumi parādīsies kā neattaisnoti, to var 

mainīt, ierakstot attaisnojošus iemeslus citā sadaļā (sk. 2.3. nodaļu Kavējuma zīmes).  

Lai apskatītu un ievadītu/izmainītu katra skolēna atzīmes par katru noteiktu 

pārbaudes veidu (eksāmenu, mājasdarbu, testu utt.), ir jāspiež attiecīgi Nodarbība, Ieskaite, 

Eksāmens, ... . Katrā no šīm tabulām var apskatīt esošās atzīmes vai ievadīt jaunas. Kad 

konkrētai tabulai ir ierakstītas visas atzīmes, jāspiež Saglabāt un tikai tad- Pārrēķināt. 

Kolonnā Vidēji parādīsies skolēna vidējais sekmju novērtējums procentos.  

 

 
Attēls Nr.15. Gala vērtējumi 

 

Savukārt opcijā Gala vērtējumi var ar roku ievadīt atzīmes par semestri un gadu, (sk. 

15.attēlu) vai arī ļaut sistēmai aprēķināt vidējo atzīmi par semestri.  

Lai apskatītu skolēna visus vērtējumus konkrētajā priekšmetā konkrētajā semestrī, 

jāspiež šī poga-  (sk. 15.attēlu). Papildlogā parādīsies katra skolēna katra atzīme, izteikta 

procentos; kā arī vidējā atzīme un vidējais procentuālais vērtējums. Šis logs ir informatīvs, 

tajā var mainīt tikai katra uzdevuma tipa procentuālo vērtību. Lai ļautu Mykoob sistēmai 

aprēķināt un ievadīt sistēmā vidējo skolēna atzīmi semestrī, ir jāspiež šī poga- . 

Pēc atzīmju ievadīšanas abiem semestriem, jāspiež Saglabāt un tikai tad var skatīt 

automātisko gada atzīmes aprēķinu. Analoģiski semestriem, kolonnā zem konkrēta mācību 

gada var apskatīties vidējās atzīmes vērtība un vidējā atzīme procentos (spiežot ), kā arī 

automātiski aprēķināt vidējo gada atzīmi (spiežot ). Nospiežot šo pogu- , jaunajā logā ir 

iespējams noteikt procentuālo pārsvaru katram semestrim (sk.16.attēlu), savukārt blakus 

atzīmei ir norādīts procentuālais priekšmeta vielas apguves līmenis. Nospiežot Rēķināt un pēc 

tam Saglabāt un aizvērt, sistēma ievadīs gada atzīmi gala vērtējumu pamat logā.  
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Attēls Nr.16. Gada atzīmes aprēķināšana 

 

Gan semestra atzīmi, gan gada atzīmi var ievadīt manuāli neatkarīgi no sistēmas 

vidējā aprēķinātā. Kļūdaini ievadītu atzīmi var dzēst, iezīmējot to un nospiežot Backspace.  

Atzīmi par ieskaiti un eksāmenu var ievadīt ar roku, vai atsevišķās opcijās. 

Arī šajā sadaļā var izdrukāt un eksportēt atskaiti, tāpat kā opcijā Šodien (sk. 2.1. 

nodaļu).  

3.2.1. Nodarbību tēmu plānošana 

Nodarbību tēmas ir jāieraksta, spiežot Nodarbību tēmas un attiecīgajā logā ievadot 

nepieciešamo informāciju (sk.17.attēlu). 

 
Attēls Nr.17. Nodarbību tēmu ierakstīšana 
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3.2.2. Pārbaudes darbs 

Šajā sadaļā var ievadīt atzīmes tāpat kā opcijas Šodien Atzīmju kalkulatorā 

(sk.3.1.nodaļu). 

3.3. Kavējuma zīmes 

Šajā sadaļā ir iespējams ievadīt skolēna kavējumiem attaisnojošu iemeslu noteiktam 

periodam. Nospiežot Kavējuma zīmes, jāpāriet pie Jauns kavējuma ziņojums un jāizvēlas 

sekojoša informācija (sk.18.attēlu)- attaisnojoša iemesla tips; skolēns; periods, kuru 

attaisnojums sedz; priekšmeti, uz kuriem attaisnojums attiecas; pēc izvēles jāievada arī 

apraksts, komentārs. Kad dati ievadīti, jāspiež Izveidot.  

 
Attēls Nr.18. Skolēna kavējuma attaisnojoša iemesla ievadīšana 
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4.Uzdevumi 

Šajā sadaļā var pārskatīt, mainīt un izveidot uzdevumus un pārbaudes, kas tika/tiks 

ieplānotas konkrētai klasei un priekšmetam. Jāņem vērā, ka ievadītā informācija automātiski 

uzrādīsies arī šī priekšmeta skolēnam, līdz ar to ieteicams uzdevumus ierakstīt savlaicīgi, lai 

skolēni būtu laicīgi informēti par mājasdarbu. 

Pamatlogā ir redzami uzdevumi un to apraksti, kas tika ievadīti iepriekšējās sadaļās. 

Lai pievienotu jaunu uzdevumu, jāspiež Jauns uzdevums un papildlogā (sk.19.attēlu) jāizvēlas 

uzdevuma vai pārbaudes tips, kalendārā jāatrod uzdevuma termiņš vai plānojamā 

diena/ieplānotā lekcija un Uzdevuma aprakstos jāuzraksta uzdevuma sīkāks paskaidrojums. 

Kad dati ievadīti, jāspiež Saglabāt un aizvērt. 

 
Attēls Nr.19. Jaunā uzdevuma izveidošana 

 

Lai apskatītu visus uzdevumus konkrētai klasei dažādos priekšmetos, jāspiež Rādīt 

visus.  

Aplūkot uzdevumus konkrētajam datumam var, nospiežot Izvēlēties datumu un 

izvēloties konkrētu dienu. 

4.1. Pārskats 

Šajā Uzdevumu sadaļā ir iespējams apskatīt ieplānoto uzdevumu laika tabulu 

kompaktā veidā (sk. 20.attēlu) vienas vai visu klašu griezumā. 
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Attēls Nr.20. Ieplānoto uzdevumu pārskats 

Izvēloties konkrētu uzdevumu no pārskata, ir iespējams aplūkot tā laiku un aprakstu. 

 

5. MĀCĪBU MATERIĀLI 

Šī sadaļa ļauj ielādēt un pārsūtīt mācību materiālus, pieejamus elektroniskā formā.  

Lai augšupielādētu materiālu, jāspiež Augšupielādēt materiālu un jaunajā papildloga 

(sk.21.attēlu) kreisajā daļā jāieraksta materiāla nosaukums un apraksts; savukārt tā labajā daļā 

jāatzīmē, kurām klasēm un kāda priekšmeta ietvaros šis materiāls būs pieejams. Var 

nodefinēt, ka visai skolai būs pieejams šis materiāls (opcijā Citi, atķeksējot pēc tam pie 

Koplietot ar skolu un uzrakstot atslēgvārdus, ja nepieciešams).  

Pēc tam ir augšup jālādē materiāls, nospiežot Browse un izvēloties attiecīgo. 

Gadījumā, ja ir nepieciešams ielādēt vairākus materiālus, jāspiež Pievienot citu failu.  

Kad visas darbības tika veiktas, jāspiež Izveidot materiālu.  
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Attēls Nr.21. Mācību materiālu augšupielādēšana 

 

 

Saņemtos materiālu skaits ir redzams iekavās opcijā Saņemtie materiāli. Uzspiežot uz 

šīs opcijas (sk. 22.attēlu), var apskatīties detaļas par materiālu (izmēru, autoru un saņemšanas 

datumu) un lejupielādēt, uzspiežot uz šīs ikonas- . 

 
Attēls Nr.22. Saņemtie materiāli 

 

Lai varētu ērtāk orientēties saņemtajās un izsūtītajās ziņās, ir iespējama funkcija slēpt 

tos materiālus, kas nav nepieciešami apskatei, nospiežot pogu- . Tad, kad vajadzēs šos 

materiālus parādīt, jāspiež poga Parādīt slēptos. 

Analoģiska Saņemtiem materiāliem ir arī opcija Mani izejošie materiāli. 

Pie Publiskiem skolas materiāliem var apskatīties un lejupielādēt tos materiālus, kas 

tika izsūtīti koplietošanai ar visu skolu.  
 

6. SARAKSTE, VĒSTUĻU IESŪTĪŠANA UN IZSŪTĪŠANA 

Mykoob sistēma piedāvā arī iekšējās sarakstes tīklu, nodrošinot ātru un efektīgu ziņu 

nodošanu un saņemšanu.  
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6.1. Vēstuļu izsūtīšana 

Lai izsūtītu vēstule (-es), jāspiež Vēstules, tad Izsūtne; pēc tam kreisajā loga jāizvēlas  

Jaunā vēstule (sk. 23. attēlu). Ir iespēja manuāli ierakstīt adresātu ailē (vārdu, uzvārdu) vai arī 

izvēlēties no Pasniedzēju, Izglītojamo/Vecāku, Administrācijas, Atbalsta saraksta. Atbalsts ir 

izveidota Mykoob lietotāju grupa, caur kuru ir iespējams paziņot par sistēmas funkcionalitātes 

problēmām, nosūtot par to vēstuli.  

Katrā grupā var atķeksēt vēstules izsūtīšanu visiem vai arī konkrētam cilvēkam. Kad 

tas ir darīts, loga labajā pusē jāieraksta tēma un vēstule, pēc nepieciešamības var pievienot 

failu. Nospiežot Sūtīt, vēstule automātiski tiks izsūtīta.  

 
Attēls Nr. 23. Vēstules izsūtīšana. 

 

Pēc vēstules nosūtīšanas pamatloga kreisajā daļā parādīsies informācija par visām 

izsūtītajām vēstulēm, loga labajā pusē- pēdējā vēstule (sk.24. attēlu). Visas vēstules iespējams 

pārsūtīt un dzēst. 
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Attēls Nr. 24. Vēstuļu izsūtnes pamatlogs. 

6.2. Vēstuļu saņemšana 

Saņemtās vēstules parādīsies opcijā Vēstules- Vēstuļu iesūtne. Šajā opcijā arī ir 

iespējams sūtīt, pārsūtīt un dzēst vēstuli (sk.25.attēlu) tāpat kā opcijā Vēstules izsūtne. Šajā 

sadaļā atsevišķi ir nodalītas atbildēšanas uz vēstulēm funkcija. Lai uzrakstītu atbildi uz 

vēstuli, loga kreisajā daļā ir jāspiež uz konkrētu vēstuli, tad jāizvēlas papildjoslā- Atbildēt, un 

tad var rakstīt vēstuli, pēc nepieciešamības tai pievienojot failu. Lai atbildētu uz vairākām 

vēstulēm, nepieciešamās vēstules ir jāatķeksē un papildjoslā jāizvēlas Atbildēt visiem.  

 
Attēls Nr. 25. Vēstuļu iesūtnes logs 
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7.STATISTIKA 

Sadaļā statistika var apskatīt dažādus datus par skolotāju darbu, skolēniem un 

priekšmetiem dažādos griezumos. Katram skolotājam ir iespēja apskatīties statistiku tikai par 

tiem priekšmetiem, ko viņš pasniedz. 

-Pirmā iespēja ir apskatīt pasniedzēja statistiku (sk.26.attēlu), pie darba stundām ir 

apskatāmas notikušās un atlikušās nodarbības, priekšmetu skaits u.c. 

 
Attēls Nr. 26. Statistika 

 

-Pasniedzēja vidējās atzīmes norāda to, kāda ir vidējā atzīme (procentos), ko ielika 

pasniedzējs attiecībā pret citiem skolas pasniedzējiem.  

-Atzīmju statistikā var apskatīties visas klases vidējo atzīmi (procentos) visos 

priekšmetos, ko pasniedz konkrēts skolotājs. 

-Apmeklējuma statistikā ir redzama vienas klases atsevišķi vai visu klašu kopējo 

kavējumu (atsevišķi attaisnoto un neattaisnoto) skaitu datu vai diagrammas veidā. Statistiku ir 

iespējams apskatīties par dažādiem periodiem, mēnesi izvēloties, spiežot šo pogu- .  

-Klases statistikā uzrādās notikušo un nenotikušo stundu skaits procentuālā vērtība 

attiecībā pret visām stundām. Ar kalendāra ikonām var regulētu mācību periodu, izvēloties 

nepieciešamo laika periodu statistikai.  

-Apguves līmeņu statistikā var redzēt kopējo jebkuras klases visu priekšmetu vai 

atsevišķa priekšmetu, dažādās laika variācijās apguves līmeņus (sk. 27.attēlu). 
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 Attēls Nr. 27. Apguves līmeņu statistika 

 


