


Dārgie vecāki!

1. Vai Jūs neapmierina bērna sekmes?

2. Neesat pārliecināts, vai Jūsu bērns ir sagatavojies ieskaitei?

3. Privātskolotājs izmaksā pārāk dārgi?

4. Grūtības vai laika trūkums bērnam paskaidrot, kā risināt mājasdarbu?



Uzdevumi.lv - palīgs mācībās skolēniem

● Plašs mācību materiālu klāsts - uzdevumi, teorija, testi 
skolas mācību priekšmetos.

● Uzdevumu risinājuma soļi, lai skolēns varētu patstāvīgi 
apgūt mācību vielu un mācīties no savām kļūdām.

● Vecāks var sekot līdzi bērna progresam - ko bērns 
mācījās, cik ilgi un cik sekmīgi.

● Vairāk nekā 100 000 skolēni visā Latvijā jau mācās 
Uzdevumi.lv.



Kā izveidot vecāka Uzdevumi.lv profilu un pievienot 
tam bērnu?

Savā vecāka profilā Jūs redzēsiet:

● Ko skolēns ir mācījies, cik ilgi un cik sekmīgi

● Vai skolēns ir izpildījis mājasdarbus

● Salīdzinājumu Jūsu bērna rezultātam ar 

vidējo klasē un Latvijas skolās



1. Vecāks izveido savu profilu www.uzdevumi.lv



2. Vecāks savam profilam pievieno bērna profilu



3. Bērns no sava profila risina Uzdevumi.lv Virtuālās 
skolas uzdevumus

● Valsts pārbaudes darbi 
● Matemātika 1.-12. klasei
● Latviešu valoda 1.-12. klasei
● Vēsture 6.-12. klasei
● Fizika 8.-12. klasei
● Ķīmija 8.-12. klasei
● Dabaszinības 1.-6. klasei
● Angļu valoda 3.-12. klasei
● Krievu valoda 6.-11. klasei
● Informātika 5.-11. klasei
● Bioloģija 8.-12. klasei
● Ekonomika 10.-12. klasei
● Un daudzi citi priekšmeti Virtuālajā skolā



4. Vecāks redz bērna profila progresu un sekmes

Vecākam katru mēnesi tiek nosūtīta arī atskaite 
uz e-pastu par bērna progresu mācībās.



Atsauksmes
Laima Baltiņa, matemātikas skolotāja:

"Uzdevumi.lv atvieglo un uzlabo mācību procesu. 
Skolēni paši saka, ka matemātiku mācīties ir 
kļuvis vieglāk, vairs nav bail no ieskaitēm, nav 
jāapmeklē nogurdinošas konsultācijas."

Solvita Selecka, 12. klase:

"Liels paldies! Uzdevumi.lv man ļoti palīdzēja 
sagatavoties un veiksmīgi nokārtot 9. klases 
matemātikas eksāmenu. Noteikti izmantošu to, 
gatavojoties arī 12. klases ieskaitēm un 
eksāmeniem priekšmetos, ar kuriem man iet tā 
pagrūtāk!"

U. Vilks, vecāks:

"Paldies par lielisku produktu! Ja tāda nebūtu, 
es nezinu, kā es tiktu galā ar meitas sekmēm, 
kura ir stipri atpalikusi mācībās. Un kas ir pats 
interesantākais, lai arī mācīties viņai nepatīk, 
Uzdevumi.lv viņai tīri labi patīk :)"

Roberts Briediņš, 7. klase:

"Uzdevumi.lv palīdz man sagatavoties 
pārbaudes darbiem un apgūt teoriju, kuru 
neesmu sapratis stundās. Manas atzīmes ir 
uzlabojušās."



Reģistrējieties bez maksas kā vecāks un sekojiet 

līdzi tam, kā uzlabojas Jūsu bērna sekmes!

www.uzdevumi.lv/vecakiem


