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Par mācībām
Mācības tiek rīkotas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības

ministrijas (VARAM) īstenotās valsts vienotās komunikācijas un mācību

aktivitāšu programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros no

2018. gada līdz 2020. gadam.

Mācību mērķis: izveidot digitālo aģentu tīklu Latvijā ar 6000 ekspertiem,

kuri spēs informēt un konsultēt sabiedrību par e-risinājumu izmantošanu.

Mērķauditorijas: skolotāji, bibliotekāri, valsts un pašvaldību iestāžu

darbinieki, žurnālisti.



Mācībās ietvertie temati

• Sabiedrības uzvedības un paradumu maiņa e-risinājumu izmantošanā;

• E-rīku izmantošana;

• E-risinājumu izmantošanas priekšrocības dažādās dzīves situācijās;

• Vispārpieņemtie drošības un personas datu aizsardzības principi,

izmantojot e-risinājumus;

• Portāla Latvija.lv un atbalsta vietnes mana.Latvija.lv izmantošana;

• Vadlīnijas audzēkņu konsultēšanā par e-risinājumu izmantošanu.



Ieguvumi no mācībām

• Mācības ir bezmaksas, iekļaujot kafijas pauzes;

• Mācību noslēgumā dalībnieki saņems apliecinājumus par mācību programmas
apguvi (8 akadēmiskās stundas);

• Mācību dalībnieki saņems dažādus informatīvus un izglītojošus materiālus.



Mācībās izmantotie materiāli

• Klātienes mācību materiāli

• Portāli: Latvija.lv; Mana.Latvija.lv un 

macibas.mana.Latvija.lv

• Papildus materiāli:

• Bukleti

• Galda kartes

• Uzlīmes

• Apliecinājumi 



Mācību publiskā vide
mana.latvija.lv



Mācību e-vide



Mācību dalībnieki un vietas

Mācības notikušas -Mācības plānotas -

MĀCĪBAS BIBLIOTEKĀRIEM 

(no 2018.gada aprīļa)
MĀCĪBAS SKOLOTĀJIEM

(no 2018. gada augusta)

Līdz 22.11.2018. mācībās 

piedalījušies 1342 dalībnieki

Līdz 22.11.2018. mācībās 

piedalījušies 440 dalībnieki



Mācību kursa novērtējums
Vidējs vērtējums: 4 - 6 balles

Augsts vērtējums: 7 – 8 balles

Ļoti augsts vērtējums: 9 – 10 balles

2% 7%

91%

Kopējais kursa vērtējums - skolotāji

Vidējs vērtējums Augsts vērtējums Ļoti augsts vērtējums

2% 10%

89%

Kopējais kursa vērtējums - bibliotekāri

Vidējs vērtējums Augsts vērtējums Ļoti augsts vērtējums



Digitālo aģentu karte – mana.Latvija.lv
Bibliotēkas, kuru darbinieki 

piedalījušies mācībās

Izglītības iestādes, kuru 

darbinieki piedalījušies mācībās

https://mana.latvija.lv/biblioteku-karte/
https://mana.latvija.lv/biblioteku-karte/
https://mana.latvija.lv/biblioteku-karte/
https://mana.latvija.lv/biblioteku-karte/


Rīga, Madona, Limbaži, Cēsis

Līdzšinējā digitālo aģentu publicitāte



Mācību vietas

• Rīga un reģioni;

• Mācību norises vietas Rīgā – Lāčplēša iela 41, Tallinas iela 4 vai 
Jūsu izglītības iestādē (Rīgā un reģionos);

• Dalībnieku skaits grupās: Rīgā no 8 līdz 15 cilvēkiem, reģionālas 
nozīmes centros visā Latvijā - no 10 līdz 15 cilvēkiem.



Pieteikšanās mācībām

• Īpaši aicinām direktorus, direktoru vietniekus, klašu audzinātājus

• Pieteikšanās mācībām:

Sazinoties ar Programmas pārstāvi:

Elīna Plāne

E-pasts: elina.plane@bda.lv

Mob.tel.: +371 29624944

mailto:elina.plane@bda.lv


Paldies!

Jautājumi?


