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1. Īss vides raksturojums 
Mācību vadības sistēmā Moodle ir iespējamas vairākas lietotāju lomas: 

Loma Skaidrojums 

Administrators Administrators maina sistēmas globālos iestatījumus, 

reģistrē lietotājus uz kursiem, pievieno visiem sistēmas 

lietotājiem paredzētus paziņojumus. 

Kursu 

reģistrētājs 

Veido sistēmā jaunus kursus un piešķir lietotājiem 

pasniedzēja lomas kursos. 

Pasniedzējs Pasniedzējs e-kursos ievieto mācību materiālus, veido 

testus, pievieno uzdevumus un organizē mācību procesu. 

Nerediģējošais 

pasniedzējs 

Var sekot studentu aktivitātēm un izlikt vērtējumus, bet 

nevar mainīt kursa saturu. 

Klausītājs 

(students) 

Klausītāja loma ir noklusētā kursa dalībnieka loma. 

Klausītāji var apskatīt kursa materiālus, izpildīt testus, 

uzdevumus, piedalīties diskusijās forumos, bet paši nevar 

ievietot mācību materiālus. Bieži šo lomu dēvē arī par 

studenta lomu. 

Viesis Viesiem atļauta tikai lasīšana un skatīšanās kursā — viņi 

nekādi nevar izmainīt kursa saturu, Viesiem nav atļauts 

publicēties forumos, rediģēt viki lapas, piedalīties 

tērzēšanā, pildīt testus, iesniegt uzdevumus, veidot 

šķirkļus datu bāzēs un vārdnīcās. 

Moodle vidē ir iespējams mainīt saskarnes valodu un katrs lietotājs var izvēlēties 

skatīt kursu sev piemērotākā valodā. Lai mainītu vides saskarnes valodu, loga 

augšējā kreisajā pusē noklikšķiniet uz  

 

1.1. Kursa izveidošana 
Pasniedzējam var būt vairāk nekā viens kurss, un kursā var būt vairāk nekā viens 

pasniedzējs un vairāk nekā viena izglītojamo grupa. Kursā materiāli var tikt 

izkārtoti vairākos veidos vai “formātos”, piemēram, sadalīti hronoloģiski: pa 
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nedēļā vai mēnesī apgūstamiem materiāliem vai sadalīti sadaļās pa tematiem. Ir 

iespēja atklāt visas sadaļas vienlaikus vai arī atklāt tās pakāpeniski. 

Jaunu kursu var izveidot lietotājs, kuram ir piešķirtas īpašas kursu veidošanas 

tiesības. Pretējā gadījumā kursu administrēšanas rīki Jums nebūs redzami. 

Lai izveidotu jaunu kursu, Moodle vides sākuma loga kreisajā pusē noklikšķiniet 

uz pogas Vietnes administrēšana .  

Ekrāna vidējā daļā tiek atvērtas kursu administrēšanai paredzētas cilnes. 

Noklikšķiniet uz cilnes Kursi un tad noklikšķiniet uz saites Pievienot jaunu 

kursu. 

 

Tiek atvērts kursa pamatiestatījumu logs, kurā aizpildiet nepieciešamo 

informāciju. 
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Kursa pilnais nosaukums – šis nosaukums būs redzams kursa apmeklētājiem, 

tādēļ rakstiet to korekti (drīkst izmantot latviešu diakritiskās zīmes un visas 

pieturzīmes). 

Kursa īsais nosaukums – obligāti aizpildāms lauks, kurā jāievada kursa 

nosaukums, kurš nesatur atstarpes, pieturzīmes un latviešu diakritiskās zīmes. 

Šis nosaukums tiek izmantots gadījumos, kad nevar izmantot pilno nosaukumu. 

Kursu kategorija – ja pirms kursa veidošanas tika izveidotas kursu kategorijas, 

tad norādiet šim kursam atbilstošo kategoriju.  

Kursa veidošanas brīdī var norādīt, vai tas ir uzreiz redzams citiem lietotājiem, 

iestatīt kursa sākuma un beigu datumu. Šos iestatījumus var mainīt jebkurā brīdī. 

Laukā Kursa kopsavilkums tiks attēlots pie kursa nosaukuma. Šī lauka aizpilde 

nav obligāta, taču šis teksts var palīdzēt lietotājiem izvēlēties apmeklēt Jūsu kursu, 

kā arī vieglāk atrast, ja kursu ir daudz. Kursa kopsavilkums laukā var rakstīt arī 

atslēgvārdus, pēc kuriem vēlāk varēs atrast šo kursu. 

Lai pievienotu kursa nosaukumam attēlu, kas tiks attēlots kursu sarakstā, 

pievienojiet attēla failu laukā Kursa kopsavilkuma faili. 
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Rezultātā kursu izvēles logā tiks attēlota arī kursa grafiska ikona. 

Kursa formāts nosaka pēc kāda principa tiks sakārtots kursa saturs. 

 

Iespējamie kursa veidošanas formāti: 

• Vienas aktivitātes formāts – tiek piedāvāta viena aktivitāte; 

• Sociālais formāts – kursa saturs tiek veidots pēc foruma principa: tiek 

ierosinātas tēmas un kursa dalībniekiem ir iespēja apmainīties ar 

viedokļiem un dalīties ar informāciju šīs tēmas ietvaros (labi noder kādu 

problēmjautājumu kolektīvai apspriedei vai lai dalītos ar labās prakses 

piemēriem); 

• Tēmu formāts – visbiežāk izmantotais formāts: kursa saturs tiek sadalīts 

tematiskos blokos, veidojot kursu var paredzēt, cik šādu tematisko sadaļu 

būtu nepieciešams veidot; 

• Nedēļu formāts – formāts, kurā apgūstamās tēmas tiek sadalītas 

noteiktos laika posmos (nedēļās). 

Kad visi obligātie lauki ir aizpildīti, noklikšķiniet uz pogas Saglabāt un parādīt. 

Izveidotā kursa iestatījumus var mainīt arī pēc kursa izveides. 
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Tiek atvērts kursa dalībnieku pievienošanas logs. Šajā solī var pievienot vēl arī 

citus pasniedzējus kursam, ja veidosiet kursu vairāki pasniedzēji vienlaicīgi. 

Studentus var pievienot kursam vēlāk, kad kursa saturs jau ir izveidots. 

 

Noklikšķiniet uz pogas Pāriet pie kursa satura. 

Tiek atvērta izveidotā kursa vide. Tajā ir redzami kursa satura sadaļas ekrāna vidū 

un vadības bloki ekrāna kreisajā pusē. 

 

1.2. Kursa pārvaldība 
Moodle kursā pasniedzējs pievieno vai papildina resursus – failus, lapas, saites uz 

ārējiem resursiem, un aktivitātes – aptaujas, uzdevumus, testus, lai apmācāmie 

tiktu iesaistīti mācību procesā. Tā varētu būt vienkārša lapa ar lejupielādējamiem 

dokumentiem vai arī sarežģīts uzdevumu kopums, kurā mācīšanās notiek 

mijiedarbības ceļā. 

Lai mainītu kursa iestatījumus, noklikšķiniet uz zobratiņa ikonas loga augšējā 

labajā stūrī, atvērtajā izvēlnē noklikšķiniet uz Rediģēt iestatījumus. 

VT 
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Šajā izvēlnē ir iespējams iestatīt kursa vērtējuma grāmatas īpašības un noteikt 

parametrus, lai kurss skaitītos nokārtots (Kursa izpilde). Taču ieteicams šos 

parametrus iestatīt pēc tam, kad ir izveidots kursa saturs. 

2. Satura veidošana 
Kad esat izveidojis kursa vietni, sāciet veidot tā saturu. Lai to veiktu, loga labajā 

augšējā stūrī noklikšķiniet uz zobrata ikonas un izvēlnē noklikšķiniet uz Ieslēgt 

rediģēšanu. 

 

Katra kursa sadaļas apakšā tiek attēlota saite Pievienot aktivitāti vai resursu.  

 

Pēc jebkura elementa ievietošanas kursā ar to ir iespējams veikt šādas darbības: 
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Rediģēt iestatījumus – labot elementu, tā saturu un 

citus parametrus; 

Pārvietot pa labi – pavirzīt elementa nosaukumu pa 

labi kopējā kursa struktūrā, tādējādi veidojot vieglāk 

uztveramu kursa struktūru; 

Paslēpt – padarīt elementu neredzamu studentiem; 

Piešķirt lomas – piešķirt kādam kursa lietotājam 

elementa rediģēšanas tiesības; 

Dzēst – neatgriezeniski izņemt elementu no kursa. 

 

2.1. Kursa resursi 
Saturu veido vispirms pievienojot resursus. Resursi kursā ļauj parādīt statisku 

informāciju, piemēram, teksta uzrakstus, attēlus, aprakstus un saites uz failiem 

vai tīmekļa lapām.  

Moodle kursā ir pieejami šādi resursi: 

Resurss Paskaidrojums 

Fails (File) Fails nodrošina iespēju pievienot kursam dokumentus, 

prezentācijas, PDF dokumentus u.c. failus, kurus 

augšupielādē mācību vidē. 

Grāmata 

(Book) 

Grāmatas modulis ļauj ērti veidot grāmatas stilā attēlotus 

vairāku lapu resursus. Lietotāji varēs izdrukāt visu grāmatu 

vai atsevišķas grāmatas nodaļas. 

Uzraksts 

(Label) 

Uzrakstus izmanto kursa sākumā, lai paskaidrotu vai veidotu 

ievadu visam kursam vai katrai nodaļai. Tie var saturēt 

formatētu tekstu, attēlus un citus tīmekļa lapu elementus. 

Lapa (Page) Lapas ir Moodle vidē izveidota lapa, kurā var viegli veidot 

saturu un pievienot arī interaktīvus elementus, tādus kā 

saites uz ārējiem resursiem vai ievietot video.  

Saite uz failu 

vai tīmekļa 

vietni (URL) 

Elements sniedz iespēju ievietot saiti un tās aprakstu uz 

iekšēju vai ārēju tīmekļa lapu. 

Mape (Folder) Elements sniedz iespēju apkopot vairākus failus vienā mapē. 

Šajā gadījumā faili netiks attēloti kursā garā sakarstā, bet tiks 

attēloti kompaktāk. Taču failu nosaukumiem jābūt 

saturīgiem un viegli saprotamiem. 



 

© Datorzinību centrs, Lāčplēša 41, Rīga, LV-1011, tālr. 67338366, fakss: 67332146, e-pasts: kursi@dzc.lv 11 

IMS satura 

pakotne 

Šis resurss ļauj pievienot īpašā (IMS) formātā sagatavotus 

mācību materiālus. 

 

2.1.1. Uzrakstu pievienošana 

Uzraksti ir kursa resurss, kas ļauj pievienot tekstu un attēlus kursa sākumlapai. 

Uzrakstus var izmantot, lai pievienotu virsrakstus kursa resursiem un aktivitātēm 

vai norādītu īsas instrukcijas kursa sākumlapā. 

Lai pievienotu uzrakstu: 

• Ieslēdziet kursa rediģēšanas režīmu, 

noklikšķinot uz zobratiņa ikonas un tad 

izvēlnē Ieslēgt rediģēšanu; 

• Noklikšķiniet uz saites Pievienot 

aktivitāti vai resursu; 

• Atvērtajā dialoglodziņā atlasiet Uzraksts 

un noklikšķiniet uz pogas Pievienot. 

 

 

Tiek atvērts uzraksta veidošanas logs. Laukā Uzraksta teksts ievadiet vēlamo 

tekstu, pievienojiet attēlus vai citus objektus pēc nepieciešamības. 

 

Kad teksta veidošana ir pabeigta, apstipriniet veiktās izmaiņas, noklikšķinot uz 

pogas Saglabāt un atgriezties kursā. 



 

© Datorzinību centrs, Lāčplēša 41, Rīga, LV-1011, tālr. 67338366, fakss: 67332146, e-pasts: kursi@dzc.lv 12 

2.1.2. Lapas pievienošana kursam 

Moodle ļauj izmantot HTML redaktoru, kas ļauj izveidot glīti noformētu saturu, 

kuru varēs apskatīt ikvienā pārlūkprogrammā. HTML redaktors darbojas tāpat kā 

ierastais teksta redaktors (Microsoft Office Word vai OpenOffice Writer), tikai to lieto 

pārlūkprogrammas logā. Vienkārši jāraksta tekstu teksta laukā un jālieto pierastie 

noformēšanas rīki. 

Lai kursam pievienotu lapu: 

• Ieslēdziet kursa rediģēšanas režīmu; 

• Noklikšķiniet uz saites Pievienot aktivitāti vai resursu; 

• Atvērtajā dialoglodziņā atlasiet Lapa un noklikšķiniet uz pogas Pievienot. 

• Jauna resursa pievienošanas 

logā laukā Nosaukums 

ievadiet saturīgu nosaukumu 

lapai; 

• Laukā Apraksts ievadiet īsu 

aprakstu par šo lapu; 

• Laukā Lapas saturs  veidojiet 

lapas saturu; 

• Apstipriniet veiktās izmaiņas 

lapas apakšā noklikšķinot uz 

pogas Saglabāt un atgriezties 

kursā. 

 

 

2.1.3. Failu pievienošana kursam 

Nav nepieciešams visu saturu veidot tieši Moodle vidē. Jebkura veida digitālu 

saturu var sagatavot uz sava datora, augšupielādēt Moodle kursā un nopublicēt 

studentiem kā kursa resursu. Šādā veidā kursā var izmantot sagatavotus Word 

un PDF dokumentus, PowerPoint prezentācijas, audio un video failus vai cita 

veida saturu. 

Lai augšupielādētu failu vai mapi Moodle kursā: 

• Ieslēdziet kursa rediģēšanas režīmu; 

• Noklikšķiniet uz saites Pievienot aktivitāti vai resursu; 
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• Atvērtajā dialoglodziņā atlasiet Fails vai  Mape un noklikšķiniet uz pogas 

Pievienot. 

• Jauna resursa pievienošanas 

logā laukā Nosaukums ievadiet 

saturīgu nosaukumu failam vai 

mapei; 

• Laukā Apraksts ievadiet īsu 

aprakstu par pievienoto failu vai 

mapi, kas varētu raksturot 

resursa saturu; 

• Laukā Saturs ievelciet vienu vai 

vairākus failus; 

• Apstipriniet veiktās izmaiņas 

lapas apakšā noklikšķinot uz 

pogas Saglabāt un atgriezties 

kursā. 

 

 

Rezultātā kursā tiek attēlots faila vai mapes nosaukums un zem tā teksts, kuru 

ievadījāt aprakstā. 

 

Ja nevēlaties, lai apraksta teksts tiktu rādīts, resursa iestatījumos izņemiet atzīmi 

no rūtiņas Parādīt aprakstu kursa lapā. 

Noklikšķinot uz mapes nosaukuma, 

tiks atvērts mapes saturs. 

Studentam ir iespēja aplūkot katru 

failu atsevišķi vai lejupielādēt visu 

mapes saturu. 

 

 
 

2.1.4. Saites pievienošana kursam 

Ja vēlaties pievienot saiti uz kādu ārēju resursu, to var ievietot gan Lapas vai 

Uzraksta tekstā, gan kā atsevišķu Moodle elementu. 
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Lai ievietotu saiti Moodle kursā: 

• Ieslēdziet kursa rediģēšanas režīmu; 

• Noklikšķiniet uz saites Pievienot aktivitāti vai resursu; 

• Atvērtajā dialoglodziņā atlasiet URL un noklikšķiniet uz pogas Pievienot. 

• Jauna resursa pievienošanas logā laukā Nosaukums ievadiet saturīgu 

nosaukumu; 

• Laukā Ārējs URL ielīmējiet iepriekš pārlūkprogrammā nokopēto saiti; 

• Laukā Apraksts ievadiet īsu aprakstu par vietni; 

• Apstipriniet veiktās izmaiņas lapas apakšā noklikšķinot uz pogas Saglabāt un 

atgriezties kursā. 

 

Rezultātā tiek ievietots atsevišķs kursa satura elements: 

 

2.1.5. Grāmata – strukturēta satura izklāsta veidošana 

Grāmata ir piemērota liela apjoma materiālu izstrādei un ievietošanai. Tā ir 

strukturēts satura lappušu kopums ar iespēju izdrukāt lapas vai visas grāmatas 

saturu. 

Lai ievietotu grāmatu Moodle kursā: 

• Ieslēdziet kursa rediģēšanas režīmu; 

• Noklikšķiniet uz saites Pievienot aktivitāti vai resursu; 

• Atvērtajā dialoglodziņā atlasiet Grāmata un noklikšķiniet uz pogas Pievienot. 
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• Jauna resursa pievienošanas logā laukā Nosaukums ievadiet saturīgu 

nosaukumu; 

• Laukā Apraksts ievadiet īsu aprakstu par grāmatā iekļauto saturu; 

• Apstipriniet veiktās izmaiņas lapas apakšā noklikšķinot uz pogas Saglabāt un 

atgriezties kursā. 

Rezultātā kursa saturā tiek ievietots grāmatas nosaukums, taču pati grāmata vēl 

ir tukša. 

 

Lai sāktu grāmatas satura veidošanu, noklikšķiniet uz grāmatas nosaukuma. Tiek 

atvērts pirmās nodaļas veidošanas logs. Moodle vidē grāmatas lapas tiek sauktas 

par nodaļām. Ievadiet laukā Nodaļas nosaukums pirmās nodaļas nosaukumu 

un laukā Saturs ievadiet lapas saturu, kuru varat papildināt gan ar attēliem, gan 

ar video. Lai saglabātu izmaiņas, noklikšķiniet uz pogas Saglabāt izmaiņas. 

Automātiski tiek izveidots satura rādītāja pirmais punkts. Ja vēlaties labot nodaļas 

saturu, noklikšķiniet uz zobratiņa ikonas blakus nodaļas nosaukumam satura 

rādītājā.  

Lai pievienotu grāmatai nākamo nodaļu, noklikšķiniet satura rādītājā pie nodaļas, 

aiz kuras vēlaties ievietot nākamo lapu, uz plus zīmes “+” ikonas. 

 

Tiek atvērts nodaļas veidošanas logs. aizpildiet to līdzīgi kā iepriekšējās nodaļas 

veidošanas logu un saglabājiet izmaiņas. 
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Ja vēlaties kādai nodaļai izveidot apakšnodaļu, atzīmējiet zem nodaļas 

nosaukuma lauka rūti Apakšnodaļa. Tad satura rādītājā nodaļas, kas tika 

atzīmētas kā apakšnodaļas tiks numurētas kā iepriekšējās nodaļas apakšpunkts. 

 

Rezultātā studenti varēs lasīt strukturētu tekstu un viegli pāriet uz viņu 

interesējošu tematu, izmantojot satura rādītāju. 

 

2.2. Kursa aktivitātes 
Aktivitātes ir moduļi, kurus iespējams pievienot kursam. Atšķirībā no resursiem, 

aktivitātes paredz aktīvu studentu darbību — mājasdarbu un citu nodevumu 

iesniegšanu, piedalīšanos saziņā ar citiem kursa dalībniekiem, aptauju 

aizpildīšanu utt. 

Veidojot aktivitātes, pasniedzēja uzdevums ir skaidri pateikt studentiem, kas no 

viņiem tiek sagaidīts, izvērtēt studentu nodevumus un veiktās darbības, un sniegt 

savu vērtējumu un atsauksmes. 

Lai pievienotu kursam aktivitāti, vispirms ir jāieslēdz kursa rediģēšana. Tad 

vēlamās tēmas apakšā noklikšķiniet uz saites  . 
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Tiek atvērts logs, kurā izvēlieties aktivitāti: 

Aktivitāte Paskaidrojums 

Anketa (Survey) Anketas rīks sniedz iespēju izvēlēties gatavus un pasaulē 

pārbaudītus vērtēšanas instrumentus, bet nedod iespēju 

izveidot savu aptauju. Lai izveidotu aptauju ar saviem 

jautājumiem, jāizmanto Aptaujas rīks. 

Ārējs rīks Ārējs rīks sniedz iespēju ievietot mācību kursā aktivitāti, 

kura veidota ārpus Moodle vides (ja Moodle “atpazīst” 

aktivitāti, tad saturs tiks iegults šajā aktivitātes lapā.  

Atsauksme 

(Questionnaire) 

Atsauksmes rīks paredzēts viedokļa noskaidrošanai. Tas 

sniedz iespēju izveidot aptaujas ar saviem jautājumiem. 

Ir iespējams izveidot gan anonīmas, gan arī ne-anonīmas 

aptaujas. 

Datubāze 

(Database) 

Datubāzes modulis ļauj pasniedzējam un/vai studentiem 

veidot, kārtot, attēlot un meklēt faktiski jebkura veida 

ierakstus. 

Ierakstu formāts un struktūra ir brīvi norādāma, ieskaitot 

attēlus, failus, URL adreses, skaitļus, tekstu u.c. 

Forums (Forum) Diskusiju forums kursa dalībniekiem. Ierakstus var skatīt 

dažādos formātos, tiem var pievienot pielikumus un 
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vērtējumus. Foruma ierakstus iespējams saņemt arī uz e-

pastu. 

Izvēle (Choice) Iespējams veikt balsošanu par kādu jautājumu vai veikt 

vienkāršu aptauju. 

Nodarbība 

(Lesson) 

Nodarbības modulis ļauj vairākas kursa lapas izkārtot 

dažādos mācību ceļos. Konkrēto ceļu nosaka atbildes, 

kuras students sniedz uz lapā ievietoto kontroljautājumu 

vai izvēle starp vairākām pasniedzēja piedāvātajām 

iespējām. 

SCORM/ AICC Pievieno kursam SCORM vai AICC standartam atbilstošu 

e-mācību moduli. Šādus kursus veido ar speciālām 

programmām, piemēram, CourseLab vai iegādājas no 

kursu piegādātājiem. 

Seminārs 

(Workshop) 

Semināra modulis ir paredzēts, lai kursa dalībnieki 

komentētu un vērtētu citu kursa dalībnieku iesniegtos 

materiālus. Iespējams norādīt vērtēšanas kritērijus. 

Tests (Quiz) Izveido testu no jautājumu bankā iepriekš izveidotiem 

jautājumiem. 

Tērzēšana (Chat) Tiešsaistes saziņa ar pasniedzēju un citiem kursa 

dalībniekiem. 

Uzdevums 

(Assignment) 

Ar Uzdevumu pasniedzējs uzdod kursa dalībniekam 

patstāvīgo darbu, piemēram, iesniegt eseju, veikt 

pētījumu, sagatavot prezentāciju. Iegūtos rezultātus 

students augšupielādē faila veidā (viena vai vairāku failu 

augšupielāde) vai arī ieraksta uzdevumā teksta veidā 

(tiešsaistes teksta uzdevums). Iespējams arī pievienot 

uzdevumus, kas neparedz nekādu iesniegumu no 

studentu puses (bezsaistes aktivitāte). Pasniedzējs darbu 

novērtē un sniedz savus komentārus. 

Vārdnīca 

(Glossary) 

Iespējams izveidot terminu vārdnīcu ar skaidrojumiem. 

Viki (Wiki) Viki paredzēts, lai vairāki cilvēki kopīgi strādātu pie 

tīmekļa lapu veidošanas, papildinot un rediģējot lapas 
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saturu. Piemērots rīks idejas vai risinājuma formulēšanai 

un noslīpēšanai. 

 

Aktivitāšu iestatījumos var norādīt, kādos gadījumos aktivitāte tiek ieskaitīta kā 

izpildīta, kā arī norādīt sagaidāmo izpildes datumu. 

 

 

2.2.1. Izvēles un aptaujas 

Mācību procesā var lieti noderēt dažādas aptaujas un balsošanas. Šiem mērķiem 

var izmantot divas Moodle aktivitātes — izvēles un aptaujas. 

2.2.2. Izvēle 

Izvēle ir Moodle aktivitāte, kas paredzēta balsošanai. Izvēlē tiek uzdots viens 

jautājums un norādīti atbilžu varianti. Studentam ir jāizvēlas viens vai vairāki 

atbilžu varianti, ja izvēles autors iestata iespēju atzīmēt vairākus atbilžu variantus. 

Ja nepieciešams, ir iespējams norādīt, cik respondenti var izvēlēties katru no 

atbilžu variantiem, vai atbildes būs anonīmas, vai studenti redzēs balsošanas 

rezultātus. 

Izvēlei var būt visplašākais pielietojums — lietotāji piesakās uz klātienes 

konsultāciju vai noteiktu darbnīcas laiku vai nobalso par sev interesantāko tuvāko 

kursu tēmu. 

Lai izveidotu izvēli: 

1. Ieslēdziet kursa rediģēšanas režīmu; 

2. Noklikšķiniet uz saites Pievienot aktivitāti vai resursu; 

3. Atvērtajā dialoglodziņā atlasiet Izvēle un noklikšķiniet uz pogas Pievienot. 

4. Jauna objekta pievienošanas logā ievadiet izvēlei saturīgu nosaukumu; 

5. Laukā Ievada teksts ievadiet izvēles jautājumu; 
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6. Atļaut izvēles atjaunošanu – atļaut vai neatļaut, vai dalībnieks drīkstēs 

mainīt savu viedokli un balsot atkārtoti; 

7. Atļaut izvēlēties vairāk kā vienu izvēli – norādiet, vai dalībnieks drīkstēs 

atzīmēt vairākas atbildes; 

8. Ierobežot atļauto atbilžu skaitu — ja iestatīsiet “jā”, katram atbilžu 

variantam varēs norādīt, cik respondenti varēs izvēlēties šo atbildi; 

9. Norādiet izvēles — laukos Izvēle1, Izvēle2, Izvēle3 ievadiet pievādātos atbilžu 

variantus;  

10. Pieejamība – ja nepieciešams, var norādīt laika periodu, kad varēs veikt 

balsošanu (Ierobežot atbildēšanu ar šo laika periodu); 

11. Rezultāti – iestatiet vai publicēt atbildes studentiem (Rādīt rezultātus), ja 

rādīt, vai rezultāti būs konfidenciāli (Anonīmi rezultāti); 

 

12. Noklikšķiniet uz pogas Saglabāt un atgriezties kursā, lai apstiprinātu 

veiktās izmaiņas. 

Pasniedzējs vienmēr varēs redzēt studentu izvēles. Dalībnieku  atbildes ir 

iespējams izdzēst vai lejupielādēt ODS, Excel vai teksta formātā. 
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2.2.3. Anketa 

Moodle rīks Anketa piedāvā izmantot kursā dažas jau gatavas aptaujas anketas. 

Tajā nav iespējams veidot savus aptaujas jautājumus 

 

2.2.4. Atsauksme 

Moodle rīks Atsauksme ir aptauja, kuru varat brīvi veidot, lai noskaidrotu kursu 

dalībnieku viedokli par aptaujā iekļautiem jautājumiem. Atsauksmes izveidei ir 

divi posmi: vispirms pašas aktivitātes izveide un tad jautājumu pievienošana šai 

aktivitātei. 

Lai izveidotu Atsauksmes aktivitāti: 

1. Ieslēdziet kursa rediģēšanas režīmu; 

2. Noklikšķiniet uz saites Pievienot aktivitāti vai resursu; 

3. Atvērtajā dialoglodziņā atlasiet Atsauksme un noklikšķiniet uz pogas 

Pievienot. 

4. Jauna objekta pievienošanas logā ievadiet izvēlei saturīgu nosaukumu; 

5. Laukā Apraksts ievadiet īsu informāciju par aptauju; 

6. Sadaļā Jautājumu un iesniegumu iestatījumi norādiet vai vēlaties iegūt 

anonīmas vai autentificētas atbildes, vai 1 dalībnieks varēs iesniegt atbildi 

vairākkārt u.c. 

 

7. Sadaļā Pēc iesniegšanas laukā Lapa pēc iesniegšanas ievadiet tekstu, kas 

tiks attēlots, kad lietotājs būs sniedzis atbildes 
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8. Noklikšķiniet uz pogas Saglabāt un atgriezties kursā, lai apstiprinātu 

veiktās izmaiņas. 

Lai pievienotu atsauksmei jautājumus, kursa satura skatā noklikšķiniet uz 

Atsauksmes nosaukuma. 

Tiek atvērts Atsauksmes iestatījumu un pārskatu logs. 

 

Lai izveidotu atsauksmes jautājumus, 

1. Noklikšķiniet uz cilnes Rediģēt jautājumus; 

2. Izvēlnē Pievienot jautājumu izvēlieties jautājuma tipu; 

 

3. Turpmākā aprakstā tiks izklāstīts jautājumu veida Atbilžu varianti 

piemērs; 

4. Pēc jautājuma tipa izvēles tiek atvērts jautājuma veidošanas logs: 
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5. Ievadiet laukā Jautājums jautājuma tekstu; 

6. Laukā Birka ievadiet pazīmi (bieži, numuru), lai vieglāk būtu apkopot 

iegūtos datus; 

7. Laukā Atbilžu variantu tips norādiet vai drīkst izvēlieties vienu vai vairākus 

atbilžu variantus; 

8. Norādiet vai vēlaties, lai tiktu analīzē ieskaitīti arī neatbildēti jautājumi; 

9. Laukā Atbilžu variantu vērtības ievadiet piedāvātās atbildes, aiz katras 

nospiežot taustiņu ENTER; 

10. Ja aptauju nedrīkst iesniegt kamēr nav atbildēts šis jautājums, loga 

augšpusē atzīmējiet rūti Nepieciešams; 

11. Ja jautājuma izveide ir pabeigta, noklikšķiniet uz pogas Saglabāt 

jautājumu. 

Veidojiet jautājumus līdz aptaujai ir izveidoti visi vēlamie jautājumi. 

2.2.5. Uzdevumi 

Moodle Uzdevumu modulis ir paredzēts, lai saņemtu no kursa dalībniekiem 

nodevumus, kuri tiks vērtēti. Nodevumi var būt jebkurš digitāls saturs – attēli, 

Word dokumenti, Excel rēķintabulas, tīmekļa lapas, kā arī nelieli audio vai video 

klipi. Studenti var arī iesniegt atbildes rakstiski, atbildot tieši uzdevuma atbildes 

teksta laukā. Papildus tam, uzdevumus var izmantot, lai Moodle sistēmā reģistrētu 

vērtējumus par darbiem, kas veikti klātienes nodarbībās, vai ārpus Moodle vides. 
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Uzdevumu modulis ir ērts un efektīvs rīks, lai saņemtu no studentiem 

personīgākas un detalizētākas atbildes, nekā to var panākt ar testiem. 

Lai izveidotu uzdevumu: 

1. Ieslēdziet kursa rediģēšanas režīmu; 

2. Noklikšķiniet uz saites Pievienot aktivitāti vai resursu; 

3. Atvērtajā dialoglodziņā atlasiet Uzdevums un noklikšķiniet uz pogas 

Pievienot. 

4. Jauna objekta pievienošanas logā ievadiet izvēlei saturīgu nosaukumu; 

5. Laukā Apraksts ievadiet precīzu uzdevuma aprakstu (jo precīzāk tas būs 

formulēts, jo labākus rezultātus saņemsiet) – kas ir jāpaveic, kas tieši un 

kādā formātā ir jānodod, pēc kādiem principiem paveiktais tiks vērtēts, utt.; 

6. Laukā Pieejamība norādiet ierobežojumus laikā, kad iesniegšanu var sākt 

un pēc kura datuma uzdevumu iesniegšana vairs netiks pieņemta;  

 

Lai noteiktu datumu, pēc kura nebūs iespējama uzdevuma iesniegšana, 

iespējojiet Pārtraukšanas datumu; 

7. Laukā Iesniegumu veidi atzīmējiet uzdevuma iesniegšanas formu: 

 

Uzdevumu veidi: 

Uzdevuma veids Paskaidrojums 

Failu iesniegšana Studenti var augšupielādēt vienu vai vairākus failus, kā arī 

pievienot rakstisku komentārus par iesniegtajiem failiem 
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vai izpildīto uzdevumu. Pasniedzējs arī var augšupielādēt 

vienu vai vairākus failus katram studentam, vai nu 

uzdevuma formulēšanai vai kā atbildi uz studenta 

nodevumiem. 

Tiešsaistes 

teksts 

Studenti nodevumu iesniedz ierakstot teksta atbildi 

uzdevuma nodevuma laukā. Pasniedzējs var izlikt 

vērtējumu, pievienot komentāru, un, ja nepieciešams, 

pievienot komentārus un labojumus pašā studenta 

nodevuma tekstā. 

Bezsaistes 

aktivitāte (ja 

netiek atzīmēts ne 

Tiešsaistes teksts, 

ne Failu 

iesniegšana) 

Noderīgi, ja aktivitātes tiek veiktas ārpus Moodle vides. 

Students varēs redzēt vērtējumu un pasniedzēja 

komentāru, bet nekādus failus augšupielādēt nevarēs. 

8. Laukā Vērtējums norādiet vērtēšanas skalu; 

 

9. Norāda vai tiks izmantotas kursa grupas šajā aktivitātē; 

10. Veiciet arī citus uzdevumus pēc nepieciešamības, piemēram, norādiet, 

kādā gadījumā aktivitāte tiks uzskatīta par izpildītu. 
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11. Noklikšķiniet uz pogas Saglabāt un atgriezties kursā, lai apstiprinātu 

veiktās izmaiņas. 

3. Testi 
Zināšanu novērtēšana ir ļoti svarīga jebkurā mācību procesā. Labi izveidots tests 

var dot diezgan objektīvu situācijas vērtējumu. Ātri saņemot atgriezenisko saiti, 

arī students varēs koriģēt savu mācību procesu un sekmīgāk sasniegt mācību 

mērķus. 

Moodle testu modulis ir viena no sarežģītākajām sistēmas daļām. Tajā ir ļoti daudz 

dažādu iespēju, kas ļauj veidot testus ar dažādiem jautājumu veidiem, ģenerēt 

nejauši sastādītus testus no izvēlētajiem jautājumiem, atļaut studentiem kārtot 

testus vairākas reizes un saņemt automātiskus vērtējumus. 

Parastā darbību secība testa izveidē ir: 

1. Kursā izveido testa jautājumu banku. Tas ietver: 

o izveido jautājumu kategoriju struktūru; 

o jautājumu kategorijām pievieno testa jautājumus; 

2. Kursā izveido Testa aktivitāti. Tas ietver: 

o norāda aktivitātes iestatījumus (pieejamība, atļauto mēģinājumu 

skaits, utt.); 

o pievieno testam jautājumus no jautājumu bankas. 

Katrā kursā ir sava jautājumu banka, kuras jautājumus varēs izmantot šajā kursā 

veidotos testos. No bankas jautājumus iespējams publicēt, lai tos izmantotu citos 

kursos uz tā paša servera. 

3.1. Jautājumu bankas veidošana 
Lai atvērtu kursa jautājumu banku: 
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1. Kursa sākumlapā noklikšķiniet uz zobratiņa 

ikonas un atvērtajā izvēlnē noklikšķiniet uz 

Vairāk. 

2. Tiek atvērts Kursa administrēšanas logs, kurā 

noklikšķiniet uz saites Jautājumu banka. 

 
3. Tiek atvērts jautājumu bankas 

logs, kurā ir pieejamas 4 cilnes: 

• Jautājumi – jautājumu 

veidošanai; 

• Kategorijas – jautājumu 

kategoriju veidošanai; 

• Importēt – iepriekš sagatavotu 

jautājumu “iecelšanai” kursā; 

• Eksportēt – sagatavoto 

jautājumu saglabāšanai to 

izmantošanai citā kursā vai 

serverī. 

 

3.2. Jautājumu kategorijas 
Jautājumus bankā kārto pa kategorijām — tāpat kā failus uz diska kārtoto pa 

mapēm. Ir ļoti svarīgi uzreiz izveidot pārdomātu jautājumu kategoriju struktūru, 

jo: 

• veidojot jaunu jautājumu, tam būs jānorāda, kurai kategorijai to pievienot; 

• jautājumu saraksts bankā tiek rādīts pa kategorijām. Mēģinot atrast 

jautājumu (lai to apskatītu, labotu, pievienotu testam utt.), vispirms būs 

jāizvēlas kategorija, kuras jautājumus parādīt; 

• pievienojot testam nejaušos jautājumus, tie tiek atlasīti no norādītās 

kategorijas; 

• koplietošanai jautājumi tiek publicēti pa kategorijām. 

Pēc noklusējuma kursā ir viena kategorija — Kursa noklusējuma kategorija. 
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Lai izveidotu jautājumu kategoriju: 

1. Kursa administrēšanas logā noklikšķiniet uz sadaļas Kategorijas; 

2. Laukā Vecākkategorija 

norādiet kategoriju, zem 

kuras hierarhiski 

atradīsies jaunveidojamā 

kategorija.  

Kursa saknes kategorija 

Augšā nozīmē, ka 

kategorija atradīsies kursa 

kategoriju hierarhijas 

augstākajā līmenī; 

3. Laukā Nosaukums 

ievadiet kategorijas īsu 

nosaukumu; 

4. Laukā Kategorijas 

informācija ievadiet 

detalizētāku informāciju 

par kategoriju; 

 

 

5. Noklikšķiniet uz pogas Pievienot kategoriju. 

 

3.3. Testa jautājumu tipi 
Kad izveidota vismaz sākotnējā jautājumu kategoriju struktūra, var sākt veidot 

testa jautājumus. Moodle var izmantot šādus jautājumu tipus: 

Jautājuma tips Paskaidrojums 

Daudzizvēļu 

(Multiple Choice) 

Atbildot uz jautājumu studentam jāizvēlas no 

piedāvātajām atbildēm. Daudzizvēļu jautājumam var 

norādīt, ka pieļaujama tikai viena atbilde  vai vairākas 

atbildes. Katram atbilžu variantam var norādīt vērtējumu 

procentos no jautājuma kopējā punktu skaita. Vērtējums 

var būt pozitīvs vai negatīvs. 

Īsa atbilde Atbildot uz jautājumu students atbildē ieraksta vārdu vai 

frāzi, kas sistēmā tiek salīdzināta ar pasniedzēja 
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(Short Answer) norādītajām pareizajām atbildēm. Iespējams norādīt, vai 

salīdzināšana atšķir lielos un mazos burtus. 

Var veidot pareizās atbildes šablonu, ar zvaigznīti “*” 

apzīmējot jebkuru simbolu virkni. 

Skaitlisks 

(Numerical) 

No studentu viedokļa skaitliskie jautājumi izskatās kā īso 

atbilžu jautājumi. Atšķirība ir iespējā norādīt pieļaujamo 

kļūdu atbildē. Piemēram, pareizā atbilde ir 30, pieļaujamā 

kļūda 5. Tad kā pareiza tiks uzskatīta atbilde, ja tā ir 

robežās no 25 līdz 35. 

Patiess/Aplams 

(True/False) 

Jautājums tiek formulēts kā apgalvojums. Students 

atbildot norāda, vai apgalvojums ir Patiess vai Aplams. 

Saistīto pāru 

(Matching) 

Jautājumā būs jāizveido sarakstu ar jēdzieniem un to 

skaidrojumiem. Studentam katram jēdzienam būs no 

saraksta jāpiekārto pareizais skaidrojums. Iespējams 

papildus pievienot pilnīgi nepareizas atbildes. 

Iekļautie 

jautājumi 

(Embedded 

Answers (Cloze)) 

Ļoti elastīgs jautājuma veids, taču tam ir īpaša jautājuma 

veidošanas sintakse. Tajā jāieraksta teksts (Moodle 

formātā), kurš satur vairākus atbilžu variantus, īso 

jautājumu vai skaitlisko jautājumu veidā. 

Nejaušā īso 

atbilžu 

piekārtošana 

(Random Short-

Answer Matching) 

Studentam šie jautājumi izskatās tāpat kā Saistīto pāru 

jautājumi. Atšķirība ir faktā, ka apakšjautājumi un to 

atbildes tiek veidoti no šajā jautājumu kategorijā 

esošajiem īso atbilžu jautājumiem. Katram jautājumam 

būs tieši viena pareizā atbilde. 

Kalkulētais 

(Calculated) 

Kalkulētais jautājums ļauj veidot katram studentam 

individuālu jautājumu ar mainīgajiem, kuri testa laikā tiek 

aizstāti ar skaitļiem no norādītā apgabala. Piemēram, 

jautājums ir „Cik ir {a}+{b}?” Testa laikā a un b tiek aizstāti 

ar nejaušiem skaitļiem. Pareizā atbilde tiek izrēķināta pēc 

pasniedzēja norādītās formulas. Jautājumiem ir 

iespējams norādīt pieļaujamo kļūdu atbildē. 

Eseja 

(Essay) 

Atbildot uz jautājumu, students atbildi sniedz brīvā tekstā. 

Pasniedzējam esejas jautājums ir jāpārbauda un jāizliek 
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vērtējums. Papildus ir iespējams pievienot pasniedzēja 

komentārus. 

Paskaidrojums 

(Description) 

Būtībā tas nav jautājums, bet uzraksts — testa laikā attēlo 

tekstu (un attēlus), neprasot no studenta atbildi. To var 

izmantot, lai sniegtu papildus informāciju par nākamo 

jautājumu grupu. 

3.3.1. Vairākizvēļu jautājuma veidošana 

Lai pievienotu jautājumu bankai jaunu jautājumu,  

1. Jautājumu bankas logā izvēlēties kategoriju un tad noklikšķiniet uz pogas 

Izveidot jaunu jautājumu. 

2. Tiek atvērts jautājumu tipu izvēles logs, kurā atzīmējiet Daudzizvēļu un 

noklikšķiniet uz pogas Pievienot. 

 

Tiek atvērts jautājuma veidošanas logs. 
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• Laukā Jautājuma nosaukums 

ievadiet jautājuma tekstu; 

• Laukā Jautājuma teksts 

iekopējiet vēlreiz jautājuma 

tekstu, kā arī pievienojiet, ja 

nepieciešams, attēlus, video 

vai citus resursus; 

• Laukā Noklusējuma punktu 

skaits ievadiet, cik punktus var 

iegūt par pareizi sniegtu atbildi 

(parasti: 1 punkts); 

• Laukā Vispārējā atsauksme 

ievadiet tekstu, kas lietotājam 

tiks attēlots pēc atbildes 

sniegšanas. Šī lauka aizpilde 

nav obligāta. 

 

• Norādiet, vai pareiza būt tikai 

viena atbilde vai vairākas; 

• Ja atbildēs ir atbildes variants, 

kas atsaucas uz citiem 

minētajiem variantiem 

(piemēram, visas 

iepriekšminētās atbildes ir 

pareizas), atzīmi par jautājumu 

secības maiņu labāk izņemt; 

• Izvēlieties, vai vēlaties, lai tiktu 

numurēti atbilžu varianti (pēc 

noklusējuma, tie tiek numurēti 

ar burtiem a,b,c, taču labāk 

jautājums izskatās, ja atbildes 

netiek numurētas). 

 

• Sadaļā Atbildes ievadiet 

atbilžu variantus. Atbildei var 

pievienot gan attēlus, gan 

audio failu, gan video. 

• Obligāti norādiet vērtējumu: 

o Ja ir viena pareizā atbilde, 

tad pareizās atbildes 

vērtējums ir 100% 

o Ja ir vairākas pareizas 

atbildes (atbilžu 

kombinācija), tad visu 
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pareizo atbilžu summai 

jābūt 100%, piemēram, ja ir 

2 pareizas atbildes, tad 

vērtējums katrai būs 50%, ja 

ir 3 pareizas atbildes, tad 

vērtējums katrai būs 

33,33%. Kā arī jāizdomā, kas 

notiek, ja lietotājs atzīmē 

nepareizu atbildi – vai viņam 

tiks atņemti soda punkti vai 

nē. Soda punktus parasti 

ievieš, lai izvairītos no 

situācijas, ka lietotājs atzīmē 

visus atbilžu variantus, 

tādējādi iegūstot 100%. 

• Katram atbilžu variantam ir iespēja pievienot arī atsauksmi, kuru lietotājs 

ieraudzīs, kad būs sniedzis savu atbildi, taču šī lauka aizpildīšana nav obligāta. 

• Sadaļā Kombinētā atsauksme, Moodle vide piedāvā jau iepriekš sagatavotas 

atsauksmes, kuras nepieciešamības gadījumā varat mainīt. 

• Sadaļā Vairāki mēģinājumi varat norādīt, vai tiks atņemti soda punkti, ja 

students atbild uz šo jautājumu atkārtoti, kā arī ir iespēja pievienot mājienus, 

kas palīdzētu lietotājam atbildēt uz šo jautājumu. 

• Kad jautājuma izveide ir pabeigta, noklikšķiniet uz pogas Saglabāt izmaiņas. 

3.3.2. Patiesi/aplami jautājuma veidošana 

Lai pievienotu jautājumu bankai jaunu jautājumu,  

1. Jautājumu bankas logā izvēlēties kategoriju un tad noklikšķiniet uz pogas 

Izveidot jaunu jautājumu. 

2. Tiek atvērts jautājumu tipu izvēles logs, kurā atzīmējiet Patiesi/aplami un 

noklikšķiniet uz pogas Pievienot. 

3. Tiek atvērts jautājuma veidošanas logs. 

4. Laukā Jautājuma nosaukums ievadiet jautājuma tekstu; 

5. Laukā Jautājuma teksts iekopējiet vēlreiz jautājuma tekstu, kā arī 

pievienojiet, ja nepieciešams, attēlus, video vai citus resursus; 

6. Laukā Noklusējuma punktu skaits ievadiet, cik punktus var iegūt par 

pareizi sniegtu atbildi (parasti: 1 punkts); 

7. Laukā Vispārējā atsauksme ievadiet tekstu, kas lietotājam tiks attēlots 

pēc atbildes sniegšanas. Šī lauka aizpilde nav obligāta. 
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8. Norādiet, vai pareizā atbilde 

ir Patiesi vai Aplami; 

9. Ja vēlaties, norādiet 

atsauksmes atbildēm. 

10. Kad jautājuma izveide ir 

pabeigta, noklikšķiniet uz 

pogas Saglabāt izmaiņas. 

 

 
 

3.3.3. Atbilstības jautājuma izveide 

Lai pievienotu jautājumu bankai jaunu jautājumu,  

1. Jautājumu bankas logā izvēlēties kategoriju un tad noklikšķiniet uz pogas 

Izveidot jaunu jautājumu. 

2. Tiek atvērts jautājumu tipu izvēles logs, kurā atzīmējiet Atbilstības un 

noklikšķiniet uz pogas Pievienot. 

3. Tiek atvērts jautājuma veidošanas logs. 

4. Laukā Jautājuma nosaukums ievadiet jautājuma tekstu; 

5. Laukā Jautājuma teksts iekopējiet vēlreiz jautājuma tekstu, kā arī 

pievienojiet, ja nepieciešams, attēlus, video vai citus resursus; 

6. Laukā Noklusējuma punktu skaits ievadiet, cik punktus var iegūt par 

pareizi sniegtu atbildi (parasti: 1 punkts); 

7. Laukā Vispārējā atsauksme ievadiet tekstu, kas lietotājam tiks attēlots 

pēc atbildes sniegšanas. Šī lauka aizpilde nav obligāta. 

8. Sadaļā Atbildes aizpildiet 

jautājuma un tam atbilstošās 

atbildes laukus. 

• Atbildēm jābūt par vienu 

vairāk nekā jautājumiem.  

• Jums jānorāda vismaz divi 

jautājumi un trīs atbildes.  

• Lai norādītu nepareizās 

atbildes, ievadiet atbildi, 

atstājot tukšu jautājuma 

lauku. 

9. Kad jautājuma izveide ir 

pabeigta, noklikšķiniet uz 

pogas Saglabāt izmaiņas. 
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3.3.4. Īsas atbildes jautājuma veidošana 

Lai pievienotu jautājumu bankai jaunu jautājumu,  

1. Jautājumu bankas logā izvēlēties kategoriju un tad noklikšķiniet uz pogas 

Izveidot jaunu jautājumu. 

2. Tiek atvērts jautājumu tipu izvēles logs, kurā atzīmējiet Īsas atbildes un 

noklikšķiniet uz pogas Pievienot. 

3. Tiek atvērts jautājuma veidošanas logs. 

4. Laukā Jautājuma nosaukums ievadiet jautājuma tekstu; 

5. Laukā Jautājuma teksts iekopējiet vēlreiz jautājuma tekstu, kā arī 

pievienojiet, ja nepieciešams, attēlus, video vai citus resursus; 

6. Laukā Noklusējuma punktu skaits ievadiet, cik punktus var iegūt par 

pareizi sniegtu atbildi (parasti: 1 punkts); 

7. Laukā Vispārējā atsauksme ievadiet tekstu, kas lietotājam tiks attēlots 

pēc atbildes sniegšanas. Šī lauka aizpilde nav obligāta. 

8. Izvēlnē Reģistrjūtīgs norādiet vai ir nozīme lielo un mazo burtu 

lietojumam atbildēs. 

9. Sadaļā Atbildes ierakstiet 

pareizo atbildi un laukā 

vērtēt norādiet iegūstamos 

procentus par šādu atbildi. 

• Piemēram, ja ir iespējama 

tikai viena pareizā atbilde, 

tad Vērtēt laukā norādiet: 

100%, un pārējos atbilžu 

laukus atstājiet tukšus. Ja 

pareizā atbilde var būt gan 

nosaukums, gan tā 

abreviatūra, norādiet 

vairākas pareizās atbildes 

un katrai norādiet 100%. 

bet gadījumā, kad atbilde ir 

daļēji pareiza, norādiet 

mazāku procentu. 

10. Kad jautājuma izveide ir 

pabeigta, noklikšķiniet uz 

pogas Saglabāt izmaiņas. 
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3.4. Jautājumu importēšana 
Lai jautājumus varētu importēt Moodle vidē, jautājumu failam ir jābūt izveidotam 

īpašā formātā. 

Lai augšupielādētu jautājumus, Kursa administrēšanas logā noklikšķiniet uz 

saites Importēt. 

 

Atvērtajā jautājumu importēšanas logā norādiet sagatavotā faila formātu, tad 

sadaļā Vispārēji izvēlieties kategoriju, kurā tiks ievietoti jautājumi. Sadaļā 

Importēt no faila izvēlieties sagatavoto failu un noklikšķiniet uz pogas Importēt. 

Tiek attēloti jautājumi, kuri tiks pievienoti jautājumu bankai. Ja kļūdu nav, 

noklikšķiniet uz pogas Turpināt. Pēc sekmīga jautājumu importa tiks attēlots 

jautājumu bankas logs, kurā varat pārskatīt tikko pievienotos jautājumus. 

3.5. Testa pievienošana kursam 
Testu pievieno kursam kā aktivitāti tad, kad ir izveidoti jautājumi jautājumu 

bankā. 

Lai kursam pievienotu testu: 

1. Ieslēdziet kursa rediģēšanas režīmu; 

2. Noklikšķiniet uz saites Pievienot aktivitāti vai resursu; 

3. Atvērtajā dialoglodziņā atlasiet Tests  un noklikšķiniet uz pogas Pievienot. 
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4. Jauna objekta pievienošanas logā ievadiet saturīgu nosaukumu; 

5. Laukā Apraksts ievadiet detalizētu informāciju studentiem par šo testu — 

kāpēc to paredzēts kārtot, kādi būs kārtošanas ierobežojumi, vērtēšanas 

principi, kā tests ietekmēs kursa gala vērtējumu. Īpaši pirmajās reizēs, 

vēlams studentiem sniegt arī instrukcijas kā testu sākt, iesniegt atbildes un 

beigt darbu; 

6. Sadaļā Sinhronizēšana ir iespējams norādīt testa sākuma un beigu 

datumus, kā arī paša testa norises laiku minūtēs. Tāpat varat norādīt, kas 

notiek, ja beidzas laiks, bet tests nav pabeigts. Visbiežāk tiek atstāsta 

vērtība, ko Moodle piedāvā pēc noklusējuma: Atvērtie mēģinājumi tiks 

iesniegti automātiski – kas nodrošina, ka, ja lietotājs ir iesācis testu, tad 

beidzoties laikam, visi atbildētie jautājumi tiek automātiski iesniegti un 

novērtēti, savukārt, neatbildētie tiek ieskaitīti kā nepareizi. 

 

7. Sadaļā Vērtēt ievadiet 

vērtējumu kategoriju, 

minimālo vērtējumu, lai 

tests tiktu uzskatīts par 

nokārtotu, atļauto 

mēģinājumu skaitu, kā arī, 

ja tika atļauti vairāki 

mēģinājumi, kurš no 

vērtējumiem tiks ieskaitīts, 

piemēram, augstākais, 

vidējais vai pēdējais. 

 

8. Sadaļā Priekšskatījuma opcijas varat mainīt, kāda informācija tiks 

attēlota testa izpildes laikā, uzreiz pēc testa pabeigšanas un pēc testa 

slēgšanas. 
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9. Pārskatiet arī citus testa iestatījumus un kad visas vēlamās darbības ir 

veiktas, noklikšķiniet uz pogas Saglabāt un atgriezties kursā, lai 

apstiprinātu veiktās izmaiņas. 

 

3.6. Jautājumu pievienošana testam 
Kad kursam pievienota testa aktivitāte, testam no datubāzes jāpievieno 

jautājumus. 

Lai testam pievienotu jautājumus un norādītu vērtējumu: 

1. Kursa sākumlapā noklikšķiniet uz testa nosaukuma.  

2. Tiek atvērts Testa logs, kurā redzama informācija, ka testam nav pievienots 

neviens jautājums. 

3. Noklikšķiniet uz pogas Rediģēt testu. 

 

4. Laukā Maksimālais vērtējums norādiet maksimālo balli, kuru var saņemt 

izpildot šo testu. Automātiski tests tiks vērtēts 10 ballu sistēmā. 

 

5. Loga labajā pusē noklikšķiniet uz saites Pievienot un atvērtajā izvēlnē 

noklikšķiniet uz: 
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• No jautājumu bankas – ja vēlaties norādīt precīzi, kuri jautājumi 

iekļaujami šajā testā; 

• Nejaušās izvēles jautājumu – ja vēlaties norādīt noteiktu jautājumu 

skaitu no kādas kategorijas, kuru sistēma izvēlēsies pēc nejaušības 

principa. Pievienojot testam nejauši izvēlētus jautājumus, izvēlnē 

Nejaušo jautājumu skaits norādiet, cik jautājumus pievienot testam. 

 

6. Kad jautājumi pievienoti, noklikšķiniet uz pogas Saglabāt izmaiņas. 

Piezīme: Testam nav iespējams pievienot vai noņemt jautājumus, ja studenti jau 

būs veikuši testa kārtošanas mēģinājumus. 

 

3.6.1. Testa vērtējums 

Tests tiek vērtēts ar norādīto punktu skaitu — pēc noklusējuma 10 punkti. Testa 

punktu skaitu var mainīt atbilstoši kursa vērtēšanas kritērijiem. Piemēram, var 

norādīt, ka par testu saņem 20 punktus, ja testa rezultāti veido 20% no kursa 

beigu vērtējuma. 

Katram jautājumam ir savs maksimālais punktu skaits, kas tiek iegūts pareizi 

atbildot uz jautājumu. Ja jautājumu kopējais punktu skaits atšķiras no testa 

punktu skaita, tad jautājumu vērtējums tiek proporcionāli izmanīts. 

Piemēram, testā ir 5 jautājumi, katrs ļauj saņemt 1 punktu par pareizu atbildi. 

Testa vērtējums noteikts 10 punkti. Tas nozīmē, ka: 

• Par katru pareizi atbildētu jautājumu students nopelnīs 2 punktus. 
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• Pareizi atbildot visus 5 jautājumus, viņš saņems maksimālo vērtējumu 

testā — 10 punkti. 

Sistēmā nav paredzēts norādīt punktu skaitu, kas nepieciešams, lai tests tiktu 

vērtēts kā veiksmīgi nokārtots. 

3.6.2. Testa rezultātu pārskats 

Lai apskatītu studentu testa kārtošanas mēģinājumus 

• Kursa sākumlapā noklikšķiniet uz testa nosaukuma. Testa informācijas 

lapā augšējā kreisajā stūrī noklikšķiniet uz zobrata ikonas un atvērtajā 

izvēlnē noklikšķiniet uz Rezultāti. 

• Tiek atvērts rezultāta pārskata iestatījumu logs, kurā atzīmējiet vēlamos 

parametrus un noklikšķiniet uz pogas Rādīt atskaiti. 

 

4. Studentu pievienošana kursam 
Lai pievienotu sagatavotajam kursam studentus, noklikšķiniet loga kreisajā pusē 

administrēšanas blokā uz Dalībnieki. 
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Tiek atvērts kursa dalībnieku logs, kura augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz pogas 

Reģistrēt lietotājus. 

 

Tiek atvērts dialoglodziņš, kurā laukā Izvēlēties lietotājus sāciet kursa dalībnieka 

vārda vai uzvārda ievadi. Sistēma piedāvās atbilstošos ierakstus no iepriekš 

sistēmai pievienotiem lietotājiem. Studentu meklēšanu un pievienošanu veiciet 

līdz visi dalībnieki ir pievienoti.  

 

Ja vēlaties ierobežot lietotājiem piekļuves tiesības uz noteiktu laiku, piemēram, 1 

kalendāro gadu, noklikšķiniet uz saites Rādīt vairāk. 

• Izvēlnē Reģistrācijas 

ilgums pēc noklusējuma 

izvēlieties dienu skaitu, cik 

ilgi studentam būs piekļuve 

šim kursam. Lielākā vērtība 

ir 365 dienas. 

• Izvēlnē Sākot no norādiet 

sākuma datumu, ar kuru 

sākas studenta piekļuve 

kursam. No šī datuma tiks 

skaitīts iepriekšējā izvēlnē 

norādītais dienu skaits. 

 

 

 Apstipriniet kursa dalībnieku sarakstu, noklikšķinot uz pogas Reģistrēt izvēlētos 

lietotājus un globālās grupas. 
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5. Vērtēšana 
E-mācību vides Moodle izmantošana paredz gan mācību materiālu 

nodrošināšanu kursu dalībniekiem, gan dalībnieka iesaisti mācību procesā un 

dažādu aktivitāšu vērtēšanu. Moodle ļauj vērtēt dalībnieku sniegumu gan 

manuāli, kad pasniedzējs pats ievada attiecīgo atzīmi, gan arī automātiski, kad 

vērtējumu ieraksta pati sistēma, piemēram, testa rezultātus. Moodle ļauj definēt 

arī savu vērtēšanas sistēmu, norādot gan vērtējamos uzdevumus, gan vērtēšanas 

skalas, gan apkopojot rezultātus ar formulu palīdzību. 

Katrā kursā tiek automātiski izveidota vērtējumu grāmata. Tā ir paredzēta 

administratoriem un pasniedzējiem. 

5.1. Vērtējumu iestatījumi un skala 
Kursa vērtējumi iestatījumi nosaka, kā vērtējumu grāmata (pārskats) parādās 

visiem kursa dalībniekiem. Visiem kursiem ir noklusējuma iestatījumi, kurus 

iestata sistēmas administrators.  

Lai veiktu izmaiņas kursa vērtējumos, veidotu vērtējumu skalu utml., kursa 

sākuma loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz zobrata ikonas un atvērtajā 

izvēlnē noklikšķiniet uz Vērtējumu grāmatas iestatīšana. 

Tiek atvērts Vērtējumu grāmatas iestatīšanas logs, kurā ir vairākas cilnes. 

 

5.1.1. Vērtējumu skalas iestatīšana 

Vērtējumi var tikt izlikti 10 ballu skalā, 100% skalā, burtu vai aprakstošā skalā.  

Ja vēlaties iestatīt jaunu vērtējumu skalu, piemēram, ieskaitīts / neieskaitīts, 

Vērtējumu grāmatas iestatīšanas logā noklikšķiniet uz cilnes Skalas. Skalu 

iestatījumu logā noklikšķiniet uz pogas Pievienot jaunu skalu.  

Skalas veidošanas logā ierakstiet skalas nosaukumu, piemēram, i_ni, apguve. 

Laukā Skala ievadiet vērtējumu skalas vērtības, sākot ar sliktāko, piemēram, Nav 

apguvis, Daļēji apguvis, Apguvis. Vērtējuma vienības atdaliet ar komatiem.  

Laukā Apraksts varat pievienot piezīmes par skalas izmantošanu, taču tas nav 

obligāti. 
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Kad obligātie lauki ir aizpildīti, noklikšķiniet uz pogas Saglabāt izmaiņas.  

5.1.2. Vērtējumu kategorijas pievienošana 

Vērtējumu kategorijas ieviešana palīdz apkopot kursu dalībnieku iegūtos 

vērtējumus, ja tie netiek gala vērtējumā skaitīti pa vienam, bet gan kā darbu 

kopums. Piemēram, tēmā ir jāveic vairāki uzdevumi, bet gala vērtējumā tiek 

ņemts vērā šo uzdevumu vidējais rādītājs. 

 

Attēlā vērtējumu žurnāla piemērs, kurā tiek rēķināts rezultāts no vairākiem 

uzdevumiem. 

Vērtējumu kategorijas paredzētas vērtējumu vienību grupēšanai pēc kādas 

noteiktas pazīmes (piem., kontroldarbi, mājasdarbi). Par vērtējumu vienībām var 

kalpot visas Moodle aktivitātes, kurās ir paredzēta vērtēšana (piem., uzdevumi, 

testi, forumi), kā arī cita veida darbības, kurām piešķirts vērtējums (piem., 

klātienes nodarbības laikā iegūtās atzīmes). 

Pirmo reizi ieejot vērtējumu režīmā, automātiski tiek atvērts tukšs logs Vērtētāja 

atskaite. Lai organizētu kursa vērtēšanu, jāsaplāno vērtēšanas kategoriju 

struktūra, šajās kategorijās jāpievieno vērtējumu vienības (aktivitātes, kuras tiks 

novērtētas). Var arī darboties pretēji, vispirms izveidot aktivitātes, tad saplānot 

vērtējumu struktūru un vēlāk šīs aktivitātes ielikt attiecīgajās kategorijās. 

Vērtējumu grāmatas iestatīšanas logā noklikšķiniet uz cilnes Iestatīšana. 
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Lai ieviestu jaunu vērtējumu kategoriju, noklikšķiniet kursa nosaukuma rindā uz 

Rediģēt un tad atvērtajā izvēlnē uz Rediģēt iestatījumus, vai arī, ja kursā jau ir 

izveidotas aktivitātes, loga apakšā noklikšķiniet uz pogas Pievienot kategoriju. 

 

Tiek atvērts logs Vērtējumu kategorija.  

Laukā Kategorijas nosaukums 

ierakstiet jēgpilnu nosaukumu.  
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Sadaļā Kategorijas kopējais 

noklikšķiniet uz saites Rādīt 

vairāk. Tiek izvērsts pilns 

kategorijas iestatījumu logs. 

 

 
Kad nepieciešamā informācija ievadīta, noklikšķiniet uz pogas Saglabāt 

izmaiņas. 

5.1.3. Uzdevumu grupēšana kategorijās 

Kad kategorijas ir izveidotas, Jums jānorāda, kuras aktivitātes tiks apkopotas 

kategorijā. To var veikt brīdī, kad veidojat aktivitāti, uzreiz norādīt tās kategoriju. 

Vai arī, kad aktivitātes jau ir izveidotas, tās var sagrupēt Vērtējumu grāmatas 

iestatīšanas logā. 

Lai pārvietotu aktivitāti kādā kategorijā, 

noklikšķiniet uz vertikālas bultiņas pirms 

aktivitātes nosaukuma.  

Aktivitāšu sarakstā tiek attēlotas vietas, kurās 

varat potenciāli pārvietot atlasīto vienumu. 

Noklikšķiniet uz ar raustītu līniju apzīmētā 

laukumiņa un izvēlētā aktivitāte tiks 

pārvietota. 

 
 

5.2. Vērtējumu ievadīšana uzdevuma skatā 
Vērtēšanu var veikt aktivitātei Uzdevums (Assessment). Noklikšķiniet kursa saturā 

uz uzdevuma nosaukuma. Tiek atvērts uzdevuma apraksts un statistika par 

dalībnieku aktivitāti šajā uzdevumā. 
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Lai novērtētu uzdevumu, kuru students ir iesniedzis Moodle vidē, noklikšķiniet uz 

Apskatīt/vērtēt visus iesniegumus. Tiek atvērts logs, kur varat ievadīt atzīmes / 

pievienot atsauksmes un pārskatīt studentu darbus. 

 

Lai ievadītu vērtējumu, noklikšķiniet studenta ieraksta rindā uz pogas Vērtēt. Tiek 

atvērts vērtējuma ievadīšanas logs: 

 

1.  Laukā Vērtēt ievadiet iegūto 

vērtējumu; 

2.  Laukā Atsauksmju komentāri 

ievadiet atsauksmi vai komentāru, 

taču tas nav obligāti; 
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3.  Pirms apstipirināt vērtējumu varat norādīt vai paziņot par vērtējumu kursa 

dalībniekam; 

4.  Pabeidziet vērtējuma ievadi, noklikšķiniet uz pogas Saglabāt izmaiņas. 

Rezultātā uzdevuma statuss tiek mainīts uz Novērtēts un ailē 

Vērtēt tiek attēlots iegūtais vērtējums. 

 

 
Ja kursa dalībnieku ir daudz un saraksts ir nepārskatāms, tad vērtēšanu var 

atvieglot filtru, kas atrodas loga apakšā, izmantošana. 

 

Nav iesniegts – rādīt tikai 

tos studentus, kuri nav 

iesnieguši uzdevumu; 

Iesniegts – rādīt tikai tos 

studentus, kuri ir iesnieguši 

uzdevumu; 

Nepieciešama vērtēšana – 

rādīt tikai tos studentus, kuri 

ir iesnieguši uzdevumu un ir 

jāveic vērtēšana; 

Granted extension – rādīt 

tikai studentus, kuriem 

piešķirts pagarinājums. 

 

5.3. Vērtējumu ievadīšana Vērtējumu žurnālā 
Vērtētāja atskaite (žurnāls) ir galvenais vērtējumu pārskats, parādot visas kursa 

atzīmes režģa skatā. Tam var piekļūt noklikšķinot loga kreisajā pusē blokā Kursa 

administrēšana uz Vērtējumi. 

 

Tiek atvērts Vērtētāja atskaites logs, kurā būs redzami visu kursa dalībnieku 

rezultāti visās vērtējamās aktivitātēs. 
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Lai pievienotu atzīmes tieši pārskatā, ir jāieslēdz rediģēšana (poga atrodas 

augšējā labajā stūrī.) Kad rediģēšana ir ieslēgta, katrā režģa šūnā būs viens vai divi 

ievades lodziņi atkarībā no tā, kā jūsu atskaite ir iestatīta.  

 

Lai saglabātu izmaiņas, noklikšķiniet lapas apakšā uz pogas Saglabāt izmaiņas. 

Testiem vērtēšana notiek automātiski. 

5.4. Vērtējumu pārskati – Vērtējumu žurnāls 
Visas katra kursa studenta atzīmes ir atrodamas kursu atzīmju grāmatiņā vai 

'Vērtētāja pārskatā'. Tam var piekļūt noklikšķinot loga kreisajā pusē blokā Kursa 

administrēšana uz Vērtējumi. 

Vērtējumu pārskata augšpusē ir vairākas rindas: vispirms kurss, tad kategorija, 

pēc tam katras aktivitātes ailes (piemēram: uzdevums, tests, aktivitātes forumā). 

Visi aktivitāšu iestatījumi, kas tika atstāti bez kategorijām, parādīsies vispārējā 

kategorijā, kas pēc noklusējuma tiek nosaukta pēc kursa (jebkuru kategorijas 

nosaukumu var mainīt). 

 

Ja kursam ir pievienotas vairākas apmācāmo grupas, vērtējumu atskaitē 

parādīsies nolaižamā izvēlne, kas ļaus filtrēt studentus pēc grupām. Ir iespējams 

arī meklēt studentus pēc vārda un uzvārda. 

Ja vēlaties iegūto atskaiti lejupielādēt kā Excel failu, tad vērtējumu pārskata logā 

noklikšķiniet uz cilnes Eksportēt un tad noklikšķiniet uz piedāvātajiem eksporta 

failu formātiem. 
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• Atzīmējiet, kuru kolonnu vērtības 

vēlaties, lai tiktu iekļautas Excel 

failā; 

• Sadaļā Eksporta formāta 

iestatījumi norādiet, vai vēlaties 

vērtējumus procentu vai reālu 

skaitļu formātā; 

• noklikšķiniet uz pogas 

Lejupielādēt. 

 

 
 

Vairāk: https://docs.moodle.org/38/en/Grader_report 

Papildu resursi: 

Mihails Kijaško. Laba un slikta prakse darbā ar MOODLE. Pieejams tiešsaistē: 

http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=565 

https://docs.moodle.org/38/en/Grader_report
http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=565

