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Saziņa 21. gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis 

Mūžizglītības kompetenču neformālās izglītības programmas nosaukums 

 

1. Izglītības programmas mērķis un uzdevumi 

Mērķis: Attīstīt prasmes veidot mūsdienīgu saziņu, izmantojot digitālās 

tehnoloģijas 

Uzdevumi:  Attīstīt izglītojamā prasmes:  - atrast, novērtēt un izmantot 

informāciju, radīt saturu un kritiski domāt; - izmantot piemērotus drošības 

līdzekļus datu aizsardzībai; - izveidot savu virtuālo tēlu (identitāti) un piedalīties 

uzņēmumu digitālās identitātes veidošanā; - veidot digitālās kopienas un 

sadarboties tiešsaistē. 

 

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, vai 

nepabeigta pamatizglītība. Bez priekšzināšanām digitālo tehnoloģiju izmantošanā. 

 

 

4. Izglītības programmas apjoms stundās**  

 Stundu skaits 

Klātiene Tālmācība Kopā 

Teorija 16 24 40 

Prakse - - - 

Patstāvīgais darbs 6 20 26 

Pārbaudījums  6 - 6 

Kopā  28 44 72 

 

**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: izvērtēt 

internetā atrodamo 

informāciju. 

Zina: formatēšanas 

rīku izmantošanas 

iespējas.  

Izprot: informācijas 

un tās avota 

patiesumu 

Digitālā pratība. 1.1.Informācijas 

meklēšana  
1.2.Satura radīšana. 

1.3.Kritiskā 

domāšana. 

1.4. Ekrāna laiks. 

1.5. Digitālā 

veselība. 

 

18 

2. Spēj: veikt 

pamatpasākumus 

datu aizsardzībai.  

Zina: datu 

aizsardzības 

pamatprincipus. 

Izprot: personas 

datu publicēšanas 

riskus.   

Digitālā drošība. 2.1. Interneta 

drošība. 

2.2.Paroļu 

aizsardzība. 

2.3. Kontaktu riski. 

2.4. Satura riski. 

2.5.Uzvedības 

drošība. 

2.6. Privātums. 

18 

3. Spēj: radīt virtuālo 

tēlu, līdzdarboties 

uzņēmuma virtuālā 

tēla veidošanā. 

Zina: virtuālā tēla 

veidošanas 

pamatprincipus. 

Izprot: virtuālā tēla 

veidošanas 

nepieciešamību. 

Digitālā identitāte. 3.1.Digitālais 

pilsonis. 

3.2.Digitālais 

līdzradītājs. 

3.3.Digitālais 

uzņēmējs. 

10 

4. Spēj: izmantot 

digitālās 

tehnoloģijas saziņai.  

Zina: dažādu 

digitālo kopienu 

pieejamību. Izprot: 

tehnoloģiju 

līdzsvarotu 

izmantošanu 

Sadarbība 

digitālajā vidē. 

4.1. Dalība 

kopienās. 

4.2.Sadarbība 

tiešsaistē. 

4.3. Komunicēšana 

tiešsaistē. 

14 

5. Spēj: plānot un 

strukturēt digitālajā 

vidē ievietojamo 

informāciju, 

veidojot pozitīvu 

saskarsmi. Zina: 

Digitālā 

emocionālā 

inteliģence. 

5.1.Sociālā un 

emocionālā 

izpratne. 

5.2. Emocionālā 

pašregulācija. 

5.3. Tīkla etiķete. 

6 



tīkla etiķetes 

izmantošanu.  

Izprot: digitālajā 

vidē ievietotās 

informācijas 

nozīmību.  

6.  Noslēguma 

pārbaudījums 

 6 

 

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 darbā jāveido sava digitālā pēda, pētot, analizējot un strukturējot 

digitālajā vidē atrodamo informāciju par sevi. Uzveduma mērķis ir nostiprināt 

izglītojamā iegūtās zināšanas. 

Noslēguma pārbaudes darbā izglītojamais izveido digitālo pēdu:  

- Sāk ar informācijas analīzi, lai noskaidrotu iespējamos pārbaudāmos digitālos 

resursus.  

- Izmantojot tekstapstrādes lietotni, izveido tabulu, kurā apkopo iegūto 

informāciju, sadalot to aktīvos un pasīvos:  

a) aktīvi – informācija, kuru Tu pats vai par Tevi publicē apzināti, piemēram, attēli, 

bildes, ieraksti sociālajos tīklos;  

b) pasīvi – informācija, kuru dažādas vietnes un Tavas viedierīces uzkrāj par 

Tavām darbībām tīmeklī, piemēram, apmeklētās mājaslapas, ierīces IP adrese, 

fiziskā atrašanās vieta pieslēgšanās brīdī, interneta veikalā skatītās preces u.c. 

- Izmantojot izklājlapu lietotni, izveido pārskatu par dažādu vietņu statistiskajiem 

datiem ( mana profila skatījumu skaits, sekotāju skaits, satura statistika, galeriju 

statistika utml.).  

- Infografikas veidā vizualizē savu digitālo pēdu.   

- Izveido prezentāciju un demonstrē to. 

Izstrādāto digitālo pēdu vērtē 10 ballu vērtēšanas skalā. 
 

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. Skrastiņš S., Lietišķā informātika 10.-12.klasei, Pētergailis, Rīga, 1999., 

ISBN 9789984504841 

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

3. Šarmerska K.O., U teorija. Vadība no topošās nākotnes, Zvaigzne ABC, 

Rīga, ISBN: 978-9934-0-7654-1 Veiss K., Informātika pamatskolai. 7. 

klase, E-grāmata 

4. Veiss K., Informātika pamatskolai 5.klase, Zvaigzne ABC, Rīga 

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

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

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

  

 


