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Digitālās prasmes darba vajadzībām 

Mūžizglītības kompetenču neformālās izglītības programmas nosaukums 

 

 

1. Izglītības programmas mērķis un uzdevumi 

Mērķis: Attīstīt digitālās prasmes, kas veicina informācijas tehnoloģiju efektīvu 

izmantošanu ikdienā 

Uzdevums: Attīstīt izglītojamā prasmes: 1. Iegūt, strukturēt un analizēt 

informāciju. 2. Izmantot digitālās tehnoloģijas komunikācijā. 3. Ievērot datu un 

ierīču drošības pasākumus 

 

2. Izglītības programmas mērķauditorija  

Ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem ar 

nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, kurš vēl nav paaugstinājis profesionālo 

kompetenci projektā "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide", 

jo izglītoties par ES fondu un valsts līdzekļiem ikviens nodarbinātais var vienu 

reizi. Mācībām var pieteikties arī tie pieaugušie no 25 gadu vecuma, kuri atrodas 

bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības. 

 

3. Prasības iepriekš iegūtai izglītībai, pieredzei ar izglītības programmu 

saistītā jomā (priekšzināšanu līmenis) 

Vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība, vai pamatizglītība. 

Nepieciešamas pamatprasmes digitālo tehnoloģiju izmantošanai. 

 

4. Izglītības programmas apjoms stundās**  

 Stundu skaits 

Klātiene Tālmācība Kopā 

Teorija 6 18 24 

Prakse 0 0 0 

Patstāvīgais darbs 4 8 12 

Pārbaudījums  4 0 4 

Kopā  14 26 40 

 

 

**Aizpilda tikai tās sadaļas, kuras attiecas uz konkrētās neformālās izglītības 

programmas īstenošanu  

 

 



 

 

 

5. Izglītības programmas saturs 

Nr. 

p.k. 

Sasniedzamais 

rezultāts 

Tēma Apakštēma Kopējais 

stundu 

skaits 

1. Spēj: iegūt sev 

nepieciešamo 

informāciju 

internetā  

 

Zina: 

pārlūkprogrammu 

izmantošanas 

iespējas.  

 

Izprot: darbošanos 

tīmekļa 

pārlūkprogrammās. 

Informācijas 

iegūšana un 

apstrāde. 

1.1. Pārlūkprogrammu 

izmantošana informācijas 

meklēšanai. 

1.2.  Atrastās 

informācijas dublēšana, 

saglabāšana un 

izdrukāšana 

1.3. Informācijas 

meklēšana, izmantojot 

filtrus. 

1.4. Detalizētas 

meklēšanas stratēģijas 

izmantošana, pielietojot 

jaunus risinājumus 

informācijas meklēšanai. 
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2. Spēj: veikt 

pamatpa-sākumus 

ierīču un datu 

aizsardzībai.  

 

Zina: dažādus datu 

aizsardzības 

pamatprincipus. I 

 

Izprot: tehnoloģiju 

pozitīvo un 

negatīvo ietekmi uz 

apkārtējo vidi.  

Datu un ierīču 

drošība. 

2.1. Pamatpasākumu 

veikšana savu ierīču 

aizsardzībai (antivīrusi, 

paroles). 

2.2. Savu datu 

aizsardzība (lietotājvārds, 

parole). 

2.3. Privātās informācijas 

neizpaušana internetā. 

2.4. Digitālo tehnoloģiju 

ietekme uz veselību. 

2.5. Enerģijas taupīšanas 

pasākumu ievērošana 
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3. Spēj: izmantot 

dažādus tiešsaistes 

pakalpojumus. 

Zina: dažādu 

komunikācijas rīku 

izmantošanas 

iespējas.  

  

Izprot: 

komunikācijas rīku 

izmantošanas 

noteikumus. 

Digitālo 

tehnoloģiju 

izmantošana 

komunikācijā. 

3.1. Komunikācijas rīku 

pamata un papildu 

funkciju izmantošana. 

3.2. Failu koplietošana. 

3.3. Digitālo tehnoloģiju 

mijiedarbība ar 

pakalpojumiem. 

3.4. Sociālo tīklu vietņu 

izmantošana. 

3.5. Tīkla etiķetes 

izmantošana. 

8 

4. Spēj: radīt 

vienkāršu un 

Digitālā 

satura 

4.1. Digitālo saturu 

veidošana vienā formātā 

(teksts, attēls, tabula, 
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sarežģītu digitālo 

saturu.  

 

Zina: dažādu 

lietojumprogrammu 

funkcijas un 

iestatījumus.  

 

Izprot: licences un 

autortiesību 

izmantošanu. 

plānošana un 

veidošana.  

 

audio un video fails), 

izmantojot digitālos 

rīkus. 

4.2. Digitālā satura 

rediģēšana. 

4.3. Autortiesības. 

4.4. Programmatūru un 

lietojumprogrammu 

pārvalde. 

5. Spēj: atrast atbalstu 

un palīdzību, ja 

rodas tehniska 

problēma.  

 

Zina: kā atrisināt 

dažādas ikdienišķas 

problēmas  

 

Izprot: 

nepieciešamību 

regulāri atjaunināt 

savas digitālās 

prasmes.  

 

Problēmu 

risināšanas 

prasmju 

attīstība.  

 

a. Atbalsta un 

palīdzības atrašana jaunu 

ierīču, programmu vai 

lietojumprogrammu 

izmantošanā. 

b. Ikdienišķu 

problēmu risināšana 

(datora restartēšana, 

programmas atkārtota 

instalēšana/ 

atjaunināšana, interneta 

savienojuma pārbaude).  

c. Digitālo prasmju 

regulāra atjaunināšana 
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  Noslēguma 

pārbaudījums 
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6. Izglītības programmas materiāltehniskais nodrošinājums 

Divas datorklases (16+1 darbavieta), MS Windows 10, MS Office 365, MS Visio, 

multimediju studija, satura pārvaldības sistēmas (CMS), mācību pārvaldības 

sistēmas (LMS), tiešsaistes sesmināru organizēšanas programmatūra (Skype, 

ZOOM, WebEx), digitāls mācību saturs teksta un multimediju formātā. 

 

 

7. Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā pedagoģiskā personāla 

saraksts 

Personāls ar starptautiska mēroga pieredzi e-studiju mācību materiālu 

sagatavošanā, e-studiju un tālmācību kursu organizēšanā, kā arī tiešsaistes 

semināru īstenošanas pieredzi: 

Bruno Žuga, Žanis Timšāns, Loreta Juškaite, Ieva Vītoliņa, Jānis Kapenieks sen., 

Ieva Grada. 

 

8. Izglītības programmas apguves novērtēšanas (pārbaudījums)  

Noslēguma pārbaudes darbā izglītojamais darba grupā izstrādā projektu interneta 

konferences veidošanai:   

- sāk ar prāta vētras sesiju, lai noskaidrotu tiešsaistes konferences tēmu;  

- izmantojot tekstapstrādes lietotni, izveido tēmas aprakstu un pamatojumu 

(izmantojot dažādus informācijas avotus un liekot atsauces);   



- izveido aptaujas formu par konferences piemērotāko laiku un nosūta pārējiem 

dalībniekiem; 

- izvēloties piemērotāko programmu, sagatavo konferences plakātu;   

- izveido notikumam lapu sociālajos medijos, padara to privātu un nosūta 

ielūgumus saviem grupas biedriem;   

- pievieno notikumu kalendāram, izsūta ielūgumus;   

- strādā pāros, lai izveidotu prezentācijas;   

- organizē interneta konferenci, dalās ar ekrāniem un prezentē savas prezentācijas;   

- pēc konferences izveido veidlapu konferences izvērtēšanai. Pievieno un rediģē 

jautājumus, galvenes, attēlus, video un lappušu pārtraukumus, izveidojot anketu ar 

pieciem dažāda veida jautājumiem. Lūdz sniegt atskaiti par konferenci;   

- aizpilda citu veidotās anketas;  

- apskata un analizē iegūtos rezultātus no anketām;  

- izveido diagrammas, lai atspoguļotu anketas rezultātus.  
 

Izstrādāto projektu vērtē 10 ballu vērtēšanas skalā. Katru komponenti (uzdevumu) 

iespējams novērtēt atsevišķi, organizējot ar atbilstošiem metodiskajiem 

paņēmieniem un tādām mācību organizācijas formām, kādas izmantotas modulī.  

Vērtēšanas kritērijos iekļauj izstrādei izmantotās tehnoloģijas un rīkus, 

noformējumu un oriģinalitāti. 

 

9. Izglītības programmas apguvi apliecinošs dokuments 

RTU apliecība par tālākizglītību. 

 

10. Izglītības programmas īstenošanai izmantojamās mācību metodes 

Lekcija, grupu darbs, praktiskais darbs, lomu spēle, diskusijas, individuāls 

patstāvīgais darbs, problēmu risināšana, prezentācija, tiešsaistes semināri 

(webinar) tālmācībā u.c. 

 

 

11. Izmantojamās literatūras saraksts 

1. Pauli G., Zilā ekonomika 3.0 (The Blue Economy 3.0), Zvaigzne ABC, 

Rīga, ISBN: 978-9934-0-7935-1 

2. Šmits E., Koens Dž., Jaunais digitālais laikmets (The New Digital Age), 
Zvaigzne ABC, ISBN: 978-9934-0-3988-1 . 

3. Veiss K., Lietišķā informātika vidusskolai, Zvaigzne ABC, Rīga, 2000., 
ISBN 9789984177243  

4. Latvijas Interneta asociācijas "Net-Safe Latvia" Drošāka interneta centrs, 

Drošība internetā, Zvaigzne ABC, Rīga, ISBN: 978-9934-0-0691-3  
 

 


