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SKAITĻOS

4 mācību kursi 6 mācību grupas
347 darbinieki no bibliotēkām un

muzejiem visā Latvijā

30 000 eiro
12 pasniedzēji, t. sk. bibliotēku 

un muzeju darbinieki
48 un 29 akadēmiskās stundas



VEIKTĀS DARBĪBAS UN LAIKA IETVARS

16.06. valdība piešķir līdzekļus; 19.06. KM un LNB līgums

jūlijs–augusts, RGB aptauja par mācību tēmām, mācību dalībnieku 

saraksta veidošana, mācību satura un organizācijas izstrāde, 

saskaņošana ar KM

augusta beigas–septembris, mācību organizētāju tirgus izpēte

22.09. LNB un DZC līgums, specifikācijas un tāmes sagatavošana

septembra beigas–oktobra sākums, mācību grafika, vadlīniju, 

programmas instrukciju izstrāde, virtuālo mācību telpu izveide, 

dalībnieku e-pastu precizēšana

06.–07.10. mācības sāk Vidzemes un Zemgales grupa

21.–22.10. mācības sāk Kurzemes, Latgales un Rīgas/Pierīgas 

grupa

19.11. mācības noslēdz Vidzemes un Zemgales grupa

07.12. mācības sāk akadēmisko bibliotēku grupa

09.12. mācības noslēdz Rīgas/Pierīgas grupa

11.12. mācības noslēdz Latgales grupa

14.12. mācības noslēdz Kurzemes grupa

17.12. mācības noslēdz akadēmisko bibliotēku grupa

21.–30.12. mācību dalībniekiem tiek izsūtītas 

apliecības

decembris–janvāris, apliecību parauga izveide, mācību 

novērtējuma anketu izstrāde, izsūtīšana, rezultātu 

apkopošana, nodarbību videoierakstu atlase, 

rediģēšana, apstrāde



NODARB ĪBU VIDE



NODARB ĪBU NORISE



NODARB ĪBU GRAFIKS



NODARB ĪBU GRAFIKS



MĀCĪBU REZULTĀTĀ IEGŪTĀS ZINĀŠANAS UN PRASMES

veidot modernus un kvalitatīvus 

digitālos vizuālos materiālus:

infografikas, afišas, reklāmattēlus, t. sk. 

kustīgos un 3D attēlus

iegūt kvalitatīvas fotogrāfijas un 

digitālos attēlus, veikt to apstrādi, 

novērtēt digitālo attēlu kvalitāti

veidot un apstrādāt video

organizēt tiešsaistes 

pasākumus

veidot virtuālās izstādes, 

t. sk. izvēlēties modernu 

un korektu grafisko 

noformējumu

pārzināt 

kiberdrošības 

jautājumus

pārzināt un ievērot 

tīmekļa etiķeti

prast efektīvi darboties 

sociālajos medijos

pārzināt digitālā mārketinga 

stratēģiju un rīkus



NODARB ĪBU VĒRTĒ JUMS “MODERNU UN KVALITAT ĪVU 
DIGITĀLO VIZUĀLO MATERIĀLU IZVEIDE”



NODARB ĪBU VĒRTĒ JUMS “MODERNU UN KVALITAT ĪVU 
DIGITĀLO VIZUĀLO MATERIĀLU IZVEIDE”



KĀ IZMANTOSIET IEGŪTĀS ZINĀŠANAS? LŪDZU, MINIET 
KONKRĒTUS R ĪC ĪBAS, PAKALPOJUMU PIEMĒRUS

Būs kvalitatīvas afišas, reklāmas, video. Varēšu 

palīdzēt kolēģiem un konsultēt viņus. Individuāli 

patrenējoties, varētu kādu rīku iemācīt arī bibliotēkas 

apmeklētājiem

Labāk, skaistāk popularizēšu bibliotēku ar 

kvalitatīvākiem foto, afišām utt.

Veidojot publicitāti bibliotēkas pasākumiem, 

pakalpojumiem, notikumiem

Uzmanību piesaistošas afišas par pasākumiem, 

ielūgumi, novadpētniecības materiālu 

sakārtošanai, noformēšanai, pasākumu prezentāciju 

veidošanā, bibliotēkas atskaišu vizuālajam noformējumam

Iegūtās zināšanas ietaupa laiku un nodrošina manis 

izveidoto vizuālo materiālu daudz labāku 

kvalitāti nekā pirms kursiem

Veidošu pasākumu afišas, noformēšu ziņas 

sociālajos tīklos, veidošu pasākumu video

Apgūtās prasmes noderēs, veidojot organizācijas 

vizuālo identitāti

Noteikti savā darbā izmantošu iespēju uzņemt video 

par kādu pasākumu vai notikumu, jo tagad zinu, kā
to pareizāk darīt.  Turpināšu veidot afišas un fotografēt, 

bet jau ar uzlabotām prasmēm



KĀ IZMANTOSIET IEGŪTĀS ZINĀŠANAS? LŪDZU, MINIET 
KONKRĒTUS R ĪC ĪBAS, PAKALPOJUMU PIEMĒRUS

Iegūtās zināšanas tiks izmantotas gan privātajā dzīvē, gan 

darbā: reklāmās, bukletos, afišās un citos vizuālajos 

materiālos bibliotēkai, bērnudārzam, kultūras 

namam, pagasta pārvaldei

Pirms ievietošu sociālajos tīklos fotogrāfijas, 

noteikti apstrādāšu, līdz šim to nemācēju un 

nedarīju. Pasākumu afišas tagad būs 

mūsdienīgi vizuāli noformētas

Iegūtās zināšanas ļaus veidot kvalitatīvākas, 

modernākas pasākumu afišas, liks aizdomāties, kā
pareizāk fotografēt, kam pievērst uzmanību. Zinu, ka 

turpmāk izmantošu video apstrādes 

programmu telefonā. Līdz šim kādam bibliotēkas 

draugam bija jālūdz palīdzība apstrādāt video, 

tagad darīšu to pati!

Bilžu apstrāde labi noderēs novadpētniecības 

materiāliem, infografikas noderēs atskaišu 

noformēšanai.  Varēs dalīties ar padomu kolēģiem

Veidojot bibliotēkas reklāmas materiālus, 

infografikas, afišas un sociālo tīklu ierakstus. 

Vēlos kolēģus iemācīt dažas vienkāršas metodes, kā
veidot reklāmas materiālus, plānoju izveidot nelielu 

pamācības video



NODARB ĪBU VĒRTĒ JUMS “TIEŠSAISTES PASĀKUMU 
ORGANIZĒŠANA UN VIRTUĀLO IZSTĀŽU VEIDOŠANA”



NODARB ĪBU VĒRTĒ JUMS “TIEŠSAISTES PASĀKUMU 
ORGANIZĒŠANA UN VIRTUĀLO IZSTĀŽU VEIDOŠANA”



KĀ IZMANTOSIET IEGŪTĀS ZINĀŠANAS? LŪDZU, 
MINIET KONKRĒTUS R ĪC ĪBAS, PAKALPOJUMU PIEMĒRUS

Vairs nejūtos nedroša tiešsaistes 
pasākumu organizēšanā; veidošu tiešsaistes 
viktorīnas, virtuālās novadpētniecības izstādes

Veidošu virtuālās izstādes bibliotēkas 

krājuma popularizēšanai

Veidošu virtuālās izstādes kvalitatīvāk, tā kā ir radusies 

lielāka izpratne par digitālo rīku pielietošanu, ieteikšu 

kolēģiem, kā labāk veidot resursus un plānot aktivitātes

Obligāti izmantošu jaunās prasmes fotografēšanā, 

bezmaksas attēlu iegūšanā un apstrādāšanā

Veidošu bibliotēkas virtuālās izstādes 

par novadniekiem, labāk varēšu 

apstrādāt fotogrāfijas, veidošu afišas

Dalīšos savās zināšanās ar kolēģiem, kopīgi veidosim 

tiešsaistes pasākumus, parādīšu kolēģēm un arī pati 

darbā izmantošu apgūtos digitālos rīkus

Manu darbu ļoti atvieglos iegūtās zināšanas par 

programmu «Canva».  To izmantošu virtuālo izstāžu, 

afišu un citu materiālu veidošanai. Ļoti noderēs arī
zināšanas par tiešsaistes pasākumu organizēšanu, kas 

šobrīd ir ļoti aktuāli. Ir realizēts jau viens 

tiešsaistes pasākums un virtuālā izstāde



KĀ IZMANTOSIET IEGŪTĀS ZINĀŠANAS? LŪDZU, 
MINIET KONKRĒTUS R ĪC ĪBAS, PAKALPOJUMU PIEMĒRUS

Daudz ātrāk un kvalitatīvāk veidoju afišas 

pasākumiem, zinu, kur iegūt nepieciešamos attēlus, 

nepārkāpjot autortiesības, māku izveidot 

tiešsaistes pasākumus, ko pašreizējā situācijā
izmantojam attālinātā darba koordinēšanai

Veidošu pasākumus ar skolas bērniem virtuālā vidē

Tiks veidota apjomīga virtuālā izstāde

Vizuālu materiālu veidošanai izmantošu apgūtās 

zināšanas par attēlu apstrādes rīkiem, kas 

pieejami internetā. Fotografēšanā izmantošu 

zināšanas par kompozīcijas veidošanu. 

Organizēšu attālinātus pasākumus, 

izmantojot rīkus, kurus apguvām mācībās

Darbā ar bērniem plānojot un organizējot lasīšanas 

veicināšanas pasākumus un veidojot dažādus materiālus 

(prezentācijas, video, foto, konkursus). Tiks mēģināts 

veidot tiešsaistes pasākumus kādā no apgūtajām 

platformām. Plānots veidot virtuālo izstādi: 

vēsturisku ceļojumu pa bibliotēkas ēkām. Idejas rodas 

darba gaitā, galvenais ir iegūtās zināšanas un prasmes, kas 

palīdzēs idejas veiksmīgāk un ērtāk realizēt dzīvē

Ikdienas darbā ņemšu vērā ieteikumus tiešsaistes 

komunikācijā un IT drošības jautājumos



NODARB ĪBU VĒRTĒ JUMS “KOMUNIKĀCIJAS UN 
SADARB ĪBAS R ĪKI DIGITĀLAJĀ VIDĒ UN DIGITĀLAIS UN 

SOCIĀLO MEDIJU MĀRKETINGS”



NODARB ĪBU VĒRTĒ JUMS “KOMUNIKĀCIJAS UN 
SADARB ĪBAS R ĪKI DIGITĀLAJĀ VIDĒ UN DIGITĀLAIS UN 

SOCIĀLO MEDIJU MĀRKETINGS”



KĀ IZMANTOSIET IEGŪTĀS ZINĀŠANAS? LŪDZU, MINIET 
KONKRĒTUS R ĪC ĪBAS, PAKALPOJUMU PIEMĒRUS

Kvalitatīvāk tiks veidota mājaslapa; vairāk tiks 

padomāts par savas darba vietas, datora drošību

Aktīvāka un krāsaināka darbība sociālajos tīklos

Zināšanas izmantošu veidojot iestādes 

komunikācijas stratēģiju

Tā kā jau ikdienā tiek strādāts ar «Canva», «Google 

Analytics» un citiem rīkiem, par kuriem stāstīja 

pasniedzēja, turpināšu tos izmantot ikdienas darbā, 

veidojot saturu sociālajiem tīkliem un mājaslapai

Bibliotēkas zīmola veidošanā

Izzinot digitālo mārketingu, radās lielāka izpratne 

par klientu piesaistīšanu sociālajos medijos

Iegūtās zināšanas palīdzēs veidot modernāku un 

mūsdienīgāku informācijas atspoguļošanu 

digitālajā vidē. Pilnveidosies fotogrāfiju iegūšanas 

un radīšanas prasmes, tās būs kvalitatīvākasPublicitātes materiāli daudz kvalitatīvākā izpildījumā

Darbā pie afišu veidošanas, informācijas sagatavošanas 

mājaslapai un sociālo tīklu kontiem, komunikācijas 

plāna veidošanā, foto attēlu uzņemšanā



KĀ IZMANTOSIET IEGŪTĀS ZINĀŠANAS? LŪDZU, MINIET 
KONKRĒTUS R ĪC ĪBAS, PAKALPOJUMU PIEMĒRUS

Varētu kādu kopsavilkumu parādīt arī konkrētai 

auditorijai: lasītāju klubiņam, ģimnāzijas klasei

Mēģināšu izstrādāt vienotus noteikumus un mērķus 

darbībai «Facebook», izmantošu fotogrāfijas no 

bezmaksas attēlu datubāzēm, «Canva» programmu 

infografikām, ierakstiem sociālajos tīklos, attēlu 

apstrādes iespējas, mājaslapas izvērtēšanu, efektīvas 

reklāmas pielietošanu, izveidojot kaut ko līdzīgu 

stila grāmatai… Mēģināšu fotografēt pēc 

iegūtajam zināšanām. Uzlikšu dubulto aizsardzību 

failiem. Iegūts tika ļoti, ļoti daudz

Viss nezināmais biedē, bija arī nedrošības sajūta, vai visu 

apgūšu, bet tagad – tik daudz ko jaunu uzzināju, atklājot 

tik daudz labu lietu, ka radusies vēlme «rakt dziļāk». 

Piemēram, sociālajos tīklos līdz šim ievietoju 

informāciju un viss, tagad sekoju, kas notiek ar 

publikāciju: cik skatījumu, kas reaģē, kā patīk 

noformējums, uzruna. Uz fotogrāfiju skatos un «dzirdu» 

pasniedzēja komentārus un ieteikumus. Daudz jaunu, 

agrāk nezināmu rīku, ko var izmantot darbā. 

Mācību kladīte satur daudz vērtīgas informācijas, 

kas jāturpina apgūt praksē!

Uzlabošu komunikāciju ar bibliotēkas lietotājiem 

sociālajos medijos, svarīgākās atziņas pastāstīšu kolēģiem



Vēlos izteikt ļoti lielu pateicību par šiem kursiem – gan idejas 

autoram, gan visiem realizētājiem un pasniedzējiem. Iegūtās 

zināšanas ir vērtīgas un ļoti noder manā ikdienas darbā. 

Bibliotēkas šobrīd ir pārmaiņu priekšā, tāpēc katra iespēja 

papildināt un paplašināt savas zināšanas ir jāizmanto, lai celtu 

savu profesionālo līmeni un spētu «iet līdzi laikam»

Paldies par lieliski organizēto semināru un 

izcilajiem lektoriem! Ļoti patika nodarbības!

Liels paldies par mācībām. Tā bija interesanta un 

vērtīga pieredze. Šai laikā, kad mainās komunikāciju 

paradumi, gūtās zināšanas ļauj justies drošāk, ir 

radusies pārliecība, arī šādā režīmā var strādāt

Paldies par kursiem – bija grūti, bet vērtīgi!

Liels paldies par iespēju piedalīties šajās 

mācībās, tas bija ļoti vērtīgi. Un atsevišķs 

paldies par ieguldīto darbu un atbalstu mācību 

jautājumu un problēmu risināšanā!
Šīs bija vērtīgas mācības ar brīnišķīgiem pasniedzējiem un 

ļoti labu organizatorisko pusi! Paldies par iespēju!

Bija lieliskas mācības un iegūtās zināšanas 

ir jau pieprasītas, veidojot afišas

NODARB ĪBU VĒRTĒ JUMS
MĀC ĪBU DAL ĪBNIEKU VIEDOKĻ I  PAR MĀC ĪBĀM KOPUMĀ



NODARB ĪBU VĒRTĒ JUMS
MĀC ĪBU DAL ĪBNIEKU VIEDOKĻ I  PAR MĀC ĪBĀM KOPUMĀ

Iegūtās zināšanas tiešām noder un jau tiek izmantotas!

Mājas darbi bija labs veids, lai nostiprinātu zināšanas

Izcili noorganizētas mācības, viss laicīgi paziņots, 

ievēroti lektoru laiki, mājasdarbus arī bija 

patīkami izpildīt, jo tas kustina radošumu

Mācības ļoti patika nepiespiestās un draudzīgās 

vides dēļ

Ļoti labs veids, kā organizēt mācības – attālināti 

arī var brīnišķīgi apgūt lietas! Sevišķi ņemot vērā šī

laika situāciju, kā arī cilvēkiem, kuri dzīvo tālu no Rīgas!

Dziļa pateicība gan šī mācību kursa idejas autoram, 

realizētājiem, gan arī pasniedzējiem. Kursu laikā

guvu tik daudz vērtīgas informācijas! Ļoti patika, 

ka vajadzēja līdzdarboties un pildīt 

mājasdarbus. Lai gan tas ne vienmēr bija viegli, bet 

ļoti palīdzēja nostiprināt zināšanas. Paldies par 

iespēju redzēt video arī ārpus mācību 

stundām, jo bez šīs iespējas daļu mājasdarbu 

izpildīt nevarētu. Ļoti liels gandarījums par paveikto!

Liels paldies par iespēju tik īsā laikā apgūt vērtīgas 

zināšanas, kuras devušas startu interesēties un 

mācīties jau padziļinātāk. Patiešām bija ļoti, ļoti interesanti



NODARB ĪBU VĒRTĒ JUMS
MĀC ĪBU DAL ĪBNIEKU VIEDOKĻ I  PAR MĀC ĪBĀM KOPUMĀ

Mani ļoti apmierina šī zināšanu apguves forma, jo ļauj 

zināšanas apgūt, neizejot no savas komforta zonas, 

ekonomē laiku un resursus

Šādi organizētam mācību saturam ir liels 

potenciāls. Ļoti ceru, ka līdz ar Covid-19 ēras beigām 

šādā veidā organizētu mācību skaits nesaruks

Paldies par iegūtajām zināšanām! Tā bija ļoti 

interesanta pieredze mācīties attālināti. 

Mācības tiešsaistē ir ļoti laba lieta!

Liels paldies! Saturs ļoti labs. Nekur nav 

jābrauc, var mācīties savā darba vietā, un 

ierakstā var visu nesteidzoties atkārtot

Mācību process apstiprināja, ka šādā formā var 

notikt kvalitatīvas un noderīgas nodarbības, 

netērējot resursus ceļam. Novēlu, lai ir vairāk 

attālināto mācību iespēju par dažādām kultūras 

iestādēm aktuālām tēmām!

Lektori bija brīnišķīgi, saprotoši! Nebija jājūtas neveikli, 

ja ko nezināju, nesapratu

Liels paldies par ieguldīto darbu visai komandai un 

lektoriem. Fantastiska pieredze un iegūtās 

zināšanas ļoti noderīgas!



KĀDAS TĒMAS VĒL JŪS VĒLĒTOS APGŪT ŠĀDU 
TIEŠSAISTES MĀCĪBU VEIDĀ?

Citās grupās piedāvātās tēmas, 

jo nodarbību tēmas grupām 

pārklājās minimāli

Mājaslapu veidošana, 

programmēšana

Pasākumu rīkošana, 

scenāriju plānošana

Projektu izstrāde un 

vadība

Autortiesības, 

personas dati

Tiešsaistes rīki prezentāciju 

veidošanai

Pareiza novadpētniecības 

materiālu saglabāšana un 

apstrāde
Psiholoģija, darbs ar 

cilvēkiem

Gaumīga telpu 

iekārtošana

Medijpratība un 

informācijpratība

Tehniskas un praktiskas zināšanas 

par noteiktu platformu un rīku 

izmantošanu

Bibliotēkas pakalpojumi 

klientiem ar īpašām 

vajadzībām

Literatūras, 

valodniecības, 

kultūrvēstures 

jautājumi



KĀDAS TĒMAS VĒL JŪS VĒLĒTOS APGŪT ŠĀDU 
TIEŠSAISTES MĀCĪBU VEIDĀ?

E-pakalpojumi, attālinātie 

pakalpojumi

Interaktīvas spēles un iespējas, 

izmantojot dažādus IKT 

risinājumus 

Pētniecības prasmes, 

tekstveides prasmes

Lietvedība, arhīva 

veidošana

Digitalizācija

«Google», «Adobe», 

«YouTube» u. c. produkti un 

rīki

Publiska uzstāšanās. Labas 

prezentācijas veidošanas pamati
Inovācijas, ideju 

ģenerēšana

Animācija, 

multimediju 

dizains

Angļu valoda

Izglītojošā darba 

organizēšana

Cilvēka informacionālā
uzvedība

Praktiskas 

nodarbības 

dažādu 

datubāzu

izmantošanā



IETEIKUMI PAR MĀCĪBU ORGANIZATORISKAJIEM 
JAUTĀJUMIEM

Vēlme katru tēmu apgūt dziļāk, pamatīgāk

Detalizētas apgūstamo rīku instrukcijas, pamācības

Nodarbību norises grafiks – rīts/pusdienlaiks/vakars; garāki pārtraukumi starp 

nodarbībām

Mazākas grupas (priekšzināšanas/angļu valoda)

Testa un iepazīšanās nodarbība mācību sākumā (gan lai iepazītos ar mācību vidi, gan 

viens ar otru)

Skaņas, video kvalitāte lektoriem un moderatoriem

Grupu darbs, lielāka klausītāju iesaiste, diskusija



PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

Kļūdaini norādīti vārdi, uzvārdi, e-pasts, telefons

Pieslēgšanās «Microsoft Teams» videi, programmas iespēju izmantošana

Kameras, mikrofona [ne]lietošana; interneta darbības traucējumi un iekārtu specifika

Divu ekrānu (iekārtu) nepieciešamība, ja kopā ar lektora demonstrētās informācijas skatīšanos jāveic 

arī praktiski uzdevumi

Darbs paralēli nodarbību norisei, nedalītas uzmanības veltīšana mācībām

Nodarbību apmeklējums un mājasdarbu izpilde

Spēja sekot līdzi nodarbību gaitai, saturam; angļu valodas prasmes

Nodarbību videoieraksti, mājasdarbu augšuplāde

Apliecinājumu iesūtīšana (skenēšana, eDOC, PDF)



APLIEC ĪBA NAV IZSNIEGTA
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100% APMEKLĒJUMS UN MĀJASDARBU IZPILDE
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UZDEVUMI ŠIM GADAM

Iegūto zināšanu un prasmju tālāknodošana kolēģiem un vietējai sabiedrībai

Bibliotēku pakalpojumu attīstīšana, balstoties uz iegūtajām zināšanām

Nodarbību videoieraksti – Gaismas tīklā, izlases kārtā, rediģētā veidā

Mācību izvērtējums – raksts www.biblioteka.lv

Mācīšanās – nepārtraukts process 21. gadsimtā

Tiešsaiste – nu jau neatņemama mācību procesa (un tā organizēšanas) 

sastāvdaļa

http://www.biblioteka.lv/


VEIKSMI UN IZTUR ĪBU 2021. GADĀ!


