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Pieslēgšanās un atslēgšanās no e-vides 
Lai pieslēgtos e-vides saturam, dalībniekam ir jābūt izveidotam lietotājvārdam un parolei (skat. nodaļu “Jauna 

lietotāja konta izveide”) 

1. Interneta pārlūkprogrammā ievada e-mācību vides adresi: macies.lnb.lv  

2. Ekrāna augšējā labajā stūrī uzklikšķina uz teksta „Pieslēgties” 

3. Autorizācijas logā “Pieslēgties” ievada savu lietotājvārdu, paroli un apstiprina ar pogu Pieslēgties vai  

              taustiņu Enter. 

4. Ja pieslēgšanās neizdodas, uz ekrāna parāda ziņojumu:  

 
5. Ja pieslēgšanās ir veiksmīga, tad ekrāna augšējā labajā stūrī ir redzams jūsu vārds un uzvārds, atvērta  

               e-vides sākumlapa ar informāciju par kursiem, kur esat reģistrēts kā dalībnieks. 

6. Vienmēr mācību darba beigās ir jāatslēdzas no e-vides: ekrāna augšējā labajā stūrī uzklikšķina uz 

hiperteksta Atslēgties. 

Ja aizmirsāt savu paroli, klikšķiniet uz aktīvās saites - Vai aizmirsāt savu lietotājvārdu vai paroli? un sekojiet 

instrukcijām (skat. nodaļu “Paroles atjaunošana”). 

http://macies.lnb.lv/
https://macies.lnb.lv/login/forgot_password.php


2 
 

Reģistrēšanās mācību kursa e-vidē 
Pēc tam, kad dalībniekam ir izveidots lietotāja konts, e-vides administrators pievieno dalībnieku aktuālajam 

mācību priekšmetam jeb kursam. Ja dalībniekam neizdodas piekļūt kādam mācību kursam, nepieciešams 

sazināties ar e-vides administratoru vai programmas vadītāju un jāsūta situācijas apraksts uz e-pastu: 

kompetencu.centrs@lnb.lv 

Pēc reģistrēšanas mācību kursā Navigācijas blokā sadaļā MANI KURSI jābūt to kursu sarakstam, kuros esat 

reģistrēts kā dalībnieks. 

Vidu blokā sadaļā KURSA PĀRSKATS ir reģistrēto kursu nosaukumi un e-vidē plānotās mācību aktivitātes. Katra 

veida aktivitāte apzīmēta ar savu ikonu:  

 forumi,  

 uzdevumi  

 testi. 

Klikšķinot uz atsevišķiem aktivitātes nosaukumiem, iegūsiet informāciju par to izpildes termiņiem. 

 

Mācību priekšmetu sākumlapa e-vidē 
Visiem e-vides mācību kursiem ir vienāda atsevišķā kursa sākumlapas struktūra – lapas galvene, abās malās 

izvietoti bloki un centrālā daļa ar kursa sekcijām. 

 

 

 

  

 

 

 
 

Pārvietošanās  

ceļš un šī brīža 

atrašanās vieta 

Vidus bloks Kreisais bloks Labais bloks 

mailto:kompetencu.centrs@lnb.lv
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Kreisais bloks 

← PĀRSKATS – vizuāls uzdevumu izpildes progresa atainojums. 

Sarkanā krāsā atzīmēti uzdevumi, kuru izpildes termiņi ir nokavēti. 

Zaļā – uzdevums ir iesniegts/izpildīts. Zilā – uzdevums nav izpildīts, jo 

uzdevuma izpildes termiņš vēl nav pienācis.  

“ŠOBRĪD” – parāda šīs dienas datumu attiecībā pret uzdevumu 

izpildes datumiem. 

Ar peli uzbraucot uz krāsu blokiem, papildus redzams Uzdevuma 

nosaukums, Izpildes statuss ( , ), Iesniegšanas/izpildes termiņš. 

← AKTIVITĀTES – iespēja atlasīt aktivitātes pēc to tipa, atsevišķi 

apskatot visus šī kursa testus, uzdevumus, resursus, to iesniegšanas 

termiņus, ja tāds ir norādīts. 

← NAVIGĀCIJA 

 Mans profils – atver lietotāja profila sadaļas, lai redzētu, kādi 

ir reģistrētie lietotāja dati, saglabātās sarakstes ziņas.   

 Šis kurss: 

 Mācību priekšmeta nosaukums 

 Kursa dalībnieki 

 Tēmu sadalījums un nosaukumi 

 Mans sākums – atgriezties lietotāja sākumlapā 

 Vietnes sākums – atgriezties vietnes sākumlapā 

       

← IESTATĪJUMI   

Kursa administrēšana - VĒRTĒJUMI -  pārskats par dalībnieka 

iesniegto darbu vērtējumiem 

Mana profila iestatījumi - iespējams rediģēt un mainīt savus 

profila datus, nomainīt paroli, uzstādīt saziņas nosacījumus 

savam lietotāja profilam. 
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Vidus bloks 

 

Atsevišķas tēmas pārskats 

 

Tiešsaistes e-stundas 

Tēmas pedagogi 

Tēmu nosaukumi 

Tēmas resursu uzskaite un 

izpildītie uzdevumi 

Tēmas nosaukums 

Apakštēmas mācību 

materiāli un uzdevumi 

Uzdevumu izpildes pārskats 

Apakštēmas nosaukums 
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Labais bloks 

KALENDĀRS – kalendārā ar iekrāsotu kvadrātiņu izcelts ir šīs dienas 

datums un uzdevumu iesniegšanas datumi. Ar peli uzbraucot uz izcelto 

datumu, redzams, kāds notikums (tests, uzdevums) šajā datumā 

paredzēts.  

Mēneša nosaukumam abās pusēs redzamās bultiņas ļauj pārvietoties pa 

kalendāra mēnešiem. 

 

 

← TIEŠSAISTES LIETOTĀJI – redzami kursa dalībnieki, kas dotajā brīdī 

atrodas tiešsaistē. Klikšķinot uz lietotāja vārda, iespējams atvērt šī 

dalībnieka profilu.  

 

E-vides izmantošana komunikācijā 
Komunikācija e-vidē notiek vairākos līmeņos: 

1) studentiem savā starpā 
2) studentiem ar pedagogiem 
3) pedagogiem ar studentiem 
4) administrācijai ar studentiem un pedagogiem 

Studenti ar pedagogiem var sazināties, komunikācijā izmantojot: 

1) E-stundas (ja pedagogam e-vidē ir plānoti konkrēti laiki tiešsaistē) 
2) Pasniedzēja individuālo e-pastu, kas norādīts pedagoga profilā 

Forumi 

 Jaunumu forums – tiek publicēta jaunākā informācija par mācību procesu, kā arī vispārēji jaunumi un 
paziņojumi 

 E-stundas – studentiem ar pedagogiem tiešsaistēs paredzētais mācību process 

E-stundas 
E-stundas tiek plānotas noteiktos laikos studentu saziņai ar pedagogiem par katras tēmas uzdevumiem. E-stundu 

laikā pedagogs ar studentiem ir tiešsaistē, uzdod savus jautājumus un saņem atbildes. E-stundas tiek piedāvātas 

“Foruma” veidā. Ja vēlas uzdot jautājumu par kādu konkrētu atsevišķu tēmu, tad ir iespējams uzsākt jaunu 

diskusiju, izvēloties - Pievienot jaunu diskusijas tēmu. 
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Patstāvīgo darbu veikšana. Darba lapu iesniegšana 
Uzdevumu iesniegšana e-vidē notiek gadījumos, kad mājasdarbi jāiesniedz elektroniski. Uzdevuma rezultāts var 

būt jebkāda veida digitāls saturs - teksts, attēls, prezentācija, tabula.  

Ja uzdevumam ir atsevišķa Word darba lapa, tad vispirms savā datorā lejupielādē darba lapu. Kad darba lapa ir 

aizpildīta un paveiktais uzdevumu jāiesniedz vērtēšanai, dalībnieks iesniedz darbu, augšupielādējot sagatavoto 

failu. 

Uzdevums tiek apzīmēts ar ikonu:   

 

Izpildītās darba lapas augšupielādēšana: 

 

1. Lai iesniegtu sagatavoto uzdevumu, uzklikšķina uz aktīvās saites pie mājasdarba ikonas 

 

2. Atvērtajā logā zem “Iesnieguma statusa virsraksts” uzklikšķina uz komandas  

3. Iesniegums tiks pievienots uzdevumam kā pielikums. Logā “Failu iesniegšana” klikšķina uz ikonas 

”Pievienot…” > atveras dialoglogs Failu atlasītājs > rindā Pielikums klikšķina uz Choose File > datorā 

izvēlas vajadzīgo failu > Open > ja vēlas, rindā Saglabāt kā – ieraksta uzvārdu > komanda  Augšupielādēt 

šo failu > komanda Saglabāt izmaiņas 

4. Šādā veidā pie uzdevuma e-vidē ir iesniegts mājasdarba melnraksts. Pievienoto failu var dzēst vai 

nomainīt ar komandas pogu “Rediģēt savu iesniegto materiālu”  

5. Ja iesniegtais fails ir mājas darba gala versija, lai to iesniegtu noteiktajā laikā, ir jāklikšķina uz komandas 

 > . 

6. Izpildītā mājas darba fails ir iesniegts vērtēšanai.  

 

Uzdevuma aprakstā būs detalizēta informācija par uzdevuma noteikumiem. Var būt gadījumi, kad atsevišķiem 

uzdevumiem nebūs nepieciešams iesniegt darbus elektroniski. Tādā gadījumā uzdevuma aprakstā neparādīsies 

poga  un iesnieguma statuss uzrādīsies “Šim uzdevumam nav nepieciešams neko iesniegt 

tiešsaistē”.  

Pašmācības un zināšanu pārbaudes testi 
Zināšanu pārbaudes tests tiek atvērts līdzīgi kā uzdevums.  

1. Uzklikšķina uz ikonas , kas apzīmē testu. Uzklikšķinot uz aktīvās saites, tiek atvērts tests. Jums ir 

viens mēģinājums jeb iespēja aizpildīt zināšanu pārbaudes testu.  

2. Nākamajā logā uzklikšķina uz  

3. Ekrāna vidusdaļā tiek atvērti pirmie jautājumi.  Ja jautājumam ir tikai viena pareiza atbilde, tad to iezīmē 

ar radiopogu - . Izvēlētais variants -  
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Ja jautājumā norādīts, ka „iespējamas vairākas pariezās atbildes,” tad kopvērtējumā pareizā atbilde var 

kombinēties no vienas vai vairākiem atbilžu variantiem. Atbildot jautājumu, izvēles rūtiņā  ir 

jāatzīmē katrs pareizais atbildes variants .   

 
4. Ja jautājumi nav redzami vienā lapā tad, lai atvērtu citus jautājumus, lapas apakšā uzklikšķina uz 

„Nākamais”.  

5. Testa beigās ir iespēja vēlreiz pārliecināties, vai visi jautājumi ir atbildēti.  

 
6. Ja uz jautājumu vispār nav atbildēts, tad rindā „Nav vēl atbildēts” jāuzklikšķina uz jautājuma kārtas numuru 

7. Kreisajā pusē blokā „Pārvietošanās testā” var pārlūkot testa jautājumus. 

 

8. Testa beigās jautājumu tabulas lapā uzklikšķina apakšā uz „Iesniegt visu un pabeigt”.  

9. Ekrāna dialoglodziņā  vēlreiz izvēlas komandu „Iesniegt visu un pabeigt”, lai saņemtu vērtējumu, vai arī 

komandu „Atcelt”, lai atgrieztos pie testa jautājumiem: 

 
10. Pēc atbilžu iesniegšanas ekrānā parādīs rezultātu. Sniegtā kopsavilkuma skaidrojums: 

 Mēģinājums – pavisam veikto mēģinājumu skaits; 

Ja ir radiopoga, tad ir 

pareiza tikai viena no 

atbildēm 

Ja ir izvēles rūtiņa, tad var izvēlēties vienu vai 

vairākas atbildes 

Pelēki lauciņi nozīmē, ka 

jautājums atbildēts 
Balts lauciņš nozīmē, 

ka nav norādīta 

neviena atbilde jeb 

„Nav vēl atbildēts” 
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 Pabeigts – kad tika pabeigts un iesniegts kārtējā testa mēģinājums; 

 Punkti – testā saņemto punktu skaits. Ja pareizi atbildēti visi jautājumi, tad ir sasniegts maksimālais 

punktu skaits; 

 Vērtējums – Maksimālais vērtējums ir 100. Ja pareizo atbilžu variantu kopskaits atšķiras no 

jautājumu skaita, tad iegūtais vērtējumā tiek uzrādīts matemātiski proporcionāli.  

Novērtēšana un mācību rezultātu pārskats 
Lai apskatītu savus vērtējumus konkrētajā mācību priekšmetā, izvēlieties 

iespēju VĒRTĒJUMI - tiks piedāvāts atvērt LIETOTĀJU ATSKAITI. 

Blokā IESTATĪJUMI – Vērtējuma administrēšana, tiek dota iespēja aplūkot 

divu veidu atskaites: PĀRSKATA ATSKAITE un LIETOTĀJU ATSKAITE. 

Lietotāju atskaitē iespējams redzēt informāciju par visiem uzdevumiem – 

gan jau veiktajiem un novērtētajiem, gan plānotajiem. Tabulā būs redzami 

gan klasē veikti uzdevumi, ja tie ir tikuši vērtēti, un pārbaudes darbi, gan 

pastāvīgi mājās veiktie uzdevumi. Pie katra uzdevuma var redzēt 

vērtējumu, iegūto punktu skaitu, pedagoga atsauksmi jeb komentāru, ja tāds ir ticis ierakstīts. 

 

   
 
 
 
 
 
Izvēloties PĀRSKATA ATSKAITE, dalībniekam ir iespējams uzreiz apkopotā veidā redzēt savu vidējo vērtējumu 

par iesniegtajiem uzdevumiem katrā kursā jeb mācību priekšmetā.  

 

Mācību priekšmets 

Uzdevuma 

nosaukums Pedagoga komentāri 

Zināšanu 

pārbaudes tests 

Vērtējums punktos 

Mācību priekšmetā iesniegto 

uzdevumu  vidējais vērtējums 
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Jauna lietotāja konta izveide 
1. Lai atvērtu e-mācību vides vietni, interneta pārlūkprogrammas adreses logā ievada adresi:   

               macies.lnb.lv 

2. Valodu ir iespējams nomainīt, uzklikšķinot uz valodas apzīmējuma, kur “en” ir angļu valoda, “lv” – 

latviešu valoda. Lai saskarne būtu latviešu valodā, ekrāna augšējā kreisajā stūrī jāizvēlas lv.  

3. Ekrāna augšējā stūrī labajā pusē uzklikšķina uz teksta „Pieslēgties” 

 
 

4. E-vidē pieslēdzoties pirmo reizi, atvērtajā logā klikšķina uz “Izveidot jaunu kontu” 

 

5. Atvērtajā logā aizpilda obligātos laukus, kas atzīmēti ar sarkanu zvaigznīti. Izdomātais Lietotājvārds un 

Parole ir jāsaglabā, lai turpmāk tos izmantotu piekļuvei e-vides mācību kursam.  

 

http://macies.lnb.lv/
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Rinda Skaidrojums Piemērs 

Lietotājvārds Brīvi izdomāts garumā neierobežots vārds 
ar latīņu burtiem, ko viegli atcerēties. 
Vārdam jābūt e-vides sistēmā vēl 
nereģistrētam un unikālām. 

vuzvards 

Parole Paroles tekstā var būt gan lielie, gan 
mazie latīņu burti (bez diakritiskajām 
zīmēm), gan skaitļi, gan simboli, 
piemēram, !_@#$%^&*. Lai ievadīto 
paroli varētu redzēt, ieklikšķina  blakus 
Parādīt. 

  
 
 

E-pasta adrese Dalībnieka personīgā e-pasta adrese vide@inbox.lv 

E-pasts (vēlreiz) Atkārtoti ievadīta dalībnieka personīgā e-
pasta adrese 

vide@inbox.lv 

Vārds Dalībnieka īstais vārds  Dzirkstelīte 

Uzvārds Dalībnieka īstais uzvārds Lapoiša 

Pilsēta Dalībnieka apdzīvotās vietas nosaukums Bekas, Lēdmanes pagasts, 
Lielvārdes novads 

Valsts Norāda valsts piederību Izvēlas no saraksta 

 

6. Atcerieties savu izveidoto lietotājvārdu un paroli! To būs nepieciešams izmantot katru nākamo reizi, lai 

pieslēgtos visiem e-vides kursiem, uz kuriem būsiet pieteikušies LNB Kompetenču attīstības centrā.  

7. Ievadīto dalībnieka informāciju apstiprina ar „Izveidot manu jauno kontu” vai atsauc visas darbības ar 
komandu „Atcelt” 

 
8. Internetā ir jādodas un jāpārbauda savs e-pasts, jo pēc konta izveidošanas uz dalībnieka norādīto e-

pastu tika nosūtīts e-pasta ziņojums ar saiti. Konta reģistrācija tiek pabeigta, uzklikšķinot e-pasta vēstulē 
uz atsūtītās saites un automātiski atverot mācību vidi. 

9. Lai pēc reģistrācijas atvērtajā e-vidē aplūkotu kursu piedāvājumu, klikšķina uz “Kursi” 
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Paroles atjaunošana 
1. Ja ir aizmirsusies parole un ir nepieciešams izveidot jaunu, tad autorizācijas logā uzklikšķina uz saites: 

“Vai aizmirsāt savu lietotājvārdu vai paroli?” 

 
2. Atvērtajā logā aizpilda tikai vienu rindu – norādot lietotājvārdu VAI e-pasta adresi, un nospiež Meklēt 

 

Ja tika norādīts pareizs lietotājvārds vai adrese, uz dalībnieka e-pastu sistēma automātiski nosūta ziņojumu ar 

turpmākiem norādījumiem, kā pabeigt paroles maiņu.  

3. Dodieties uz savu e-pastu, kuru norādījāt sava profila un konta reģistrēšanas brīdī, un izpildiet atsūtītos 

norādījumus.  

Profila informācijas nomainīšana 
Blokā IESTATĪJUMI uzklikšķina uz Mana profila iestatījumi > Rediģēt profilu, lai tiktu atjaunota Lietotāja profila 

informācija: e-pasts, vārds, uzvārds, pilsēta, bilde. 

Ja parole ir kļuvusi zināma trešajai personai un tā ir jānomaina, tad pēc autorizācijas ekrāna kreisajā pusē blokā 

IESTATĪJUMI uzklikšķina uz Mana profila iestatījumi > Mainīt paroli. Šādi var nomainīt veco paroli uz jaunu, bet 

šī darbība nav iespējama gadījumos, kad vecā parole ir aizmirsta.  

Ja dalībniekam ir atjaunota parole, bet 

joprojām neizdodas piekļūt mācību kursa 

saturam, sazinieties ar e-vides 

administratoru vai programmas vadītāju, un 

nosūtiet situācijas aprakstu uz e-pastu: 

kompetencu.centrs@lnb.lv 
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