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FINE2WORK: “Finanšu, digitālās un uzņēmējdarbības 
kompetences veicināšana mazāk aizsargātiem pieaugušajiem 

(sievietēm) ar ierobežotu piekļuvi digitalizētajam tirgum” 
(mājās) 

 

Intelektuālais rezultāts Nr. 2: FINE2WORK izglītības pakotne: kvalifikācijas atzīmes un indikatori kompetenču struktūrai – 

mācību moduļi 

 

P2 – Emphasys centrs
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 1. MODULIS: UZŅĒMĒJDARBĪBAS KOMPETENCE 
 

1. Moduļa vispārīgs apraksts 
Šis modulis nodrošinās pamatizpratni un dažus pirmos soļus uzņēmuma izveides un sākšanas procesā. Tajā tiks definētas un izskaidrotas dažas pamatidejas 

uzņēmējdarbības jomā, piemēram, uzņēmējdarbības idejas pilnveidošana, iespēju atrašana un izmantošana, resursu iegūšana un izmantošana. Tas noderēs 

arī kā pārskats par pamatīpašībām, kas ir svarīgas, lai sekmīgi pildītu savu uzņēmēja lomu. 

2. Tēmu saraksts: 
1. tēma: Idejas un iespējas 

Īss apraksts: šis temats sniegs informāciju par svarīgiem soļiem, kas jāievēro, lai kļūtu par uzņēmēju, par to, kādas darbības būtu jāveic, pārsniedzot viņa 

prasības, un par to, kā rīkoties ātri, pirms viņam tiek prasīts, kā saskarties ar būtiskiem šķēršļiem, kā izmantot ierobežotus resursus un meklēt dažādas, bet 

efektīvas pieejas problēmu risināšanai un mērķu sasniegšanai. Uzņēmējs vienmēr vērtē savu rīcību, kā arī savu projektu sekas un ietekmi. 

2. tēma: Radošums 

Īss apraksts: šī tēma sniegs informāciju par radošuma nozīmi uzņēmējā un to, kā tā veicina veiksmīgu uzņēmējdarbību. 

3. tēma: Motivācija un neatlaidība 

Īss apraksts: šis modulis palīdzēs veidot un izprast prasmes, kas nepieciešamas sevis un citu motivācijai. Tas arī sniegs dažas idejas, kā turpināt centienus 

darīt vai kaut ko sasniegt par spīti grūtībām, neveiksmei vai opozīcijai 

4. tēma: iniciatīvas īstenošana (plānošana un pārvaldība) 

Īss apraksts: šis modulis nodrošinās informāciju un prasmes svarīgajā tematā par grupas vai mazas grupas uzdevumu plānošanu un pārvaldību. Tajā tiks 

aplūkota arī ikdienas uzņēmējdarbības praktiskā puse. 

5. tēma: Mācīšanās, izmantojot pieredzi, un sadarbība ar citiem 

Īss apraksts: šajā modulī tiks mācīts, kā iegūt vērtīgu pieredzi no pagātnes darbībām un kļūdām un kā likt jūsu draugu un paziņu tīklam strādāt jūsu mērķu 

un savstarpējo interešu labā. Būs vajadzīgas dažas maigas prasmes, piemēram, tīklu veidošana ar citiem, jaunu kontaktu veidošana un profesionāls darbs. 
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1. MODULIS: UZŅĒMĪGUMA PRASMES 

  ZINĀŠANAS 
 (EKI kontekstā zināšanas 

tiek raksturotas kā 

teorētiskas un/vai 

faktiskas) 

PRASMES 

(EKI kontekstā prasmes tiek 

raksturotas kā praktiskas) 

ATTIEKSME 

(EKI kontekstā attieksme tiek 

raksturota kā 

izglītojamais, lai autonomi un 

atbildīgi piemērotu zināšanas un 

prasmes) 

Aktivitātes/Lesson plāns 

2.1. tēma. Galvenie mērķi: 

Šīs tēmas mērķis ir 

nodrošināt 

instrumentus, lai 

varētu apzināt un 

izmantot iespējas, 

apzināt vajadzības 

un problēmas un 

uzturēt jaunus 

savienojumus. 

1. Es saprotu, kādas ir 

iespējas 

2. Izprotu to, cik svarīgi 

ir lutināt un apzināt 

iespējas 

3. Es saprotu, kā atrast 

dažādas problēmas, 

kam vajadzīgi risinājumi 

4. Es saprotu, cik svarīgi 

ir izvirzīt mērķus 

5. Es saprotu, kāpēc ir 

svarīgi iztēloties 

nākotni 

 

 

 

1. Es zinu, kā noteikt iespējas 

2. Es zinu, kā atpazīt dažādus 

izaicinājumus 

3. Es zinu, kā noteikt iespējas 

atrisināt problēmas 

4. Es zinu, kā izvirzīt mērķi 

 

1. Es varu rīkoties nekavējoties, 

saskaroties ar problēmām un 

iespējām 

2. Es spēju apzināties mērķu 

vajadzības un vēlmes, kā arī viņu 

cerības 

3. Saskaroties ar situāciju, es varu 

būt proaktīvs. 

4. Es varu likvidēt reaktivitāti 

5. Es varu radīt sasniedzamus 

mērķus 

 

 

Nodarbības plāni 1 - 4 
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2.2. tēma: 

Radošums 

Galvenie mērķi: 

Šīs tēmas mērķis ir 

attīstīt vairākas 

idejas un iespējas 

radīt vērtību; izpētīt 

un eksperimentēt ar 

inovatīvām pieejām 

un apvienot 

zināšanas un 

resursus. 

1. Es saprotu, kas ir 

radošums 

2. Es saprotu radošuma 

nozīmi 

3. Es saprotu, kā izpētīt 

jaunus veidus, kā būt 

radošam 

4. Es saprotu, kā 

izmantot radošumu, lai 

atrisinātu problēmas 

5. Es saprotu, kā atrast 

novatorisku produktu, 

pakalpojumu un 

risinājumu piemērus 

6. Es saprotu, kā 

izmantot radošumu, lai 

ģenerētu idejas 

1. Zinu, kā izmantot dažādus 

paņēmienus, lai attīstītu 

idejas 

 2. Zinu, kā ar radošumu 

atrisināt problēmas 

3. Zinu, kā atrast, izmantot 

jaunradi inovācijai 

4. Es zinu, kā izmantot 

radošumu, lai izstrādātu 

vērtību 

5. Es zinu, kā dalīties ar 

idejām 

 

 

1. Es varu pielietot 

procesus/pieejas/risinājumus, 

lai veicinātu radošumu 

2. Es varu izmantot iztēli 

3. Spēju paust idejas citiem 

4. Spēju iedomāties iekārojamu 

nākotni 

5. Es varu dalīties ar idejām 

6. Es varu domāt ārpus kastes 

 

 

Nodarbības plāni 5 un 6 

2.3. tēma: 

Motivācija un 

neatlaidība 

Galvenie mērķi: 

Šī tēma sniegs kādu 

svarīgu izpratni un 

prasmes motivācijā 

un personīgajā 

stabilitātē 

1. Es saprotu, kāda ir 

motivācija 

2. Saprotu, kāpēc 

motivācija ir svarīga 

3. Saprotu, kā izaicināt 

sevi būt motivētam 

1. Zinu, kā sevi motivēt 

izaicinājumiem 

2. Es zinu, kā sevi motivēt 

3. Es zinu, kā motivēt citus 

4. Es zinu, kā izvairīties no 

motivācijas blokiem 

 

1. Spēju motivēt ar 

izaicinājumiem 

2. Es varu sniegt morālu atbalstu 

komandas biedriem 

 

Mācību plāni 7 – 9 
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4. Es saprotu 

motivācijas iekšējos un 

ārējos faktorus 

 

 

 

2.4. tēma: 

iniciatīvas 

īstenošana 

(plānošana un 

pārvaldība) 

Galvenie mērķi: 

Šīs tēmas mērķis ir 

sniegt sākotnējo 

priekšstatu par 

uzņēmējdarbības 

dzīves praktisko 

pusi, piemēram, par 

grupu darbu, 

iniciatīvu, plānošanu 

un vadību 

1. Es saprotu, kāpēc ir 

svarīgi uzņemties 

atbildību 

2. Es saprotu, kāpēc ir 

svarīgi, lai būtu plāns 

3. Es saprotu, kā sadalīt 

plānu uzdevumos 

1. Es zinu, kā uzņemties 

individuālus pienākumus 

2. Es zinu, kā uzņemties 

grupas pienākumus 

3. Es zinu, kā izstrādāt plānu 

4. Es zinu, kā noteikt 

prioritātes, organizēt un 

sekot uzdevumiem 

1. Spēju iedrošināt sevi un citus 

uzņemties atbildību 

2. Es varu plānot, organizēt un 

sekot uzdevumiem 

3. Varu kārtīgi sadalīt darbu starp 

komandas biedriem 

Mācību plāni 10 – 13 

2.5. tēma: 

Mācīšanās, 

izmantojot 

pieredzi, un 

sadarbība ar 

citiem 

Galvenie mērķi: 

Šajā modulī tiks 

mācīts, kā gūt 

vērtīgu pieredzi no 

pagātnes darbībām 

un kļūdām un kā likt 

jūsu draugu un 

paziņu tīklam 

strādāt jūsu mērķu 

un savstarpējo 

interešu labā. 

1. Saprotu, kas ir 

mācīšanās caur pieredzi 

2. Es saprotu, cik svarīgi 

ir mācīties caur pieredzi 

3. Saprotu, cik svarīgi ir 

palīdzēt citiem 

pārdomāt viņu 

sasniegumus un 

neveiksmes 

4. Es saprotu, kā filtrēt 

citu sniegtās 

1. Zinu, kā apdomāt 

neveiksmes (manējās un 

citas), noteikt to cēloņus un 

mācīties no tā 

2. Es zinu, kā atpazīt to, no kā 

esmu mācījies 

3. Zinu, kā sniegt 

konstruktīvas atsauksmes 

citiem 

4. Zinu, kā meklēt iespējas 

uzlabot savas stiprās un vājās 

puses 

1. Es varu pārdomāt (manējās un 

citas) neveiksmes 

2. Es varu izmēģināt jaunas lietas 

un riskēt 

3. Spēju izrādīt cieņu citiem 

4. Es varu strādāt ar vairākām 

personām un komandām 

5. Es varu būt atvērts jaunām 

iespējām 

6. Es varu izrādīt empātiju pret 

citiem 

Mācību plāni 14 – 16 
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atsauksmes un neņemt 

labumu no tām 

5. Es saprotu, kas ir 

komandas darbs 

6. Es saprotu, kāpēc 

darba grupas darbs ir 

svarīgs darbvietā 

5. Es saprotu komandas 

darba pamatus 

6. Es saprotu, kāpēc ir 

svarīgi sniegt 

atsauksmes indivīdiem 

un komandām 

7. Es saprotu, cik svarīgi 

ir konstruktīvi veicināt 

grupas lēmumu 

pieņemšanu. 

8. Es saprotu, cik svarīgi 

ir izveidot jaunus 

kontaktus un 

sadarboties ar citiem 

(indivīdiem un grupām). 

5. Zinu, kā izrādīt cieņu citiem 

6. Es zinu, kā atpazīt emocijas, 

attieksmi un uzvedību, 

veidojot citu cilvēku attieksmi 

un uzvedību, un otrādi. 

7. Es zinu, kā sniegt 

atsauksmes personām un 

grupām 

8. Es zinu, kā paplašināt tīklu 

(kontakti un sadarbība) 

9. Es zinu, kā noteikt svarīgas 

tīklošanas iespējas 

10. Zinu, kā pievērst 

uzmanību savām idejām 

 

7. Es varu konstruktīvi veicināt 

grupas lēmumu pieņemšanu 

8. Varu veidot sakarus ar jauniem 

cilvēkiem 

9. Spēju uzturēt sarunu 

profesionālā līmenī 

 

 

 

 

 



 

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo tikai autora viedokli, 

un Komisiju nevar saukt pie atbildības par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. 

 Iesnieguma numurs: 2019-1-LV01-KA204-060337 

2. MODULIS: FINANŠU PRATĪBA 
 

1. Moduļa vispārīgs apraksts 
“Financial Literacy” modulis sniedz informāciju par kolektīvo finansēšanu ar kolektīvās finansēšanas principu pamatelementiem, cenu noteikšanas un 

izmaksu struktūru – kā noteikt produktu un pakalpojumu vērtību un saprast, vai potenciālo uzņēmumu aprēķins ir dzīvotspējīgs, ārējā finansējuma iespējas 

pašu mazo uzņēmumu vai pašnodarbinātības darbības uzsākšanai. Pieaugušie iemācīsies: 

1. Noteikt produktu un pakalpojumu vērtību 

2. Aprēķināt sava mazā uzņēmuma/pašnodarbinātības sākuma izmaksu struktūru 

3. Meklēt ārējā finansējuma iespējas 

4. Izprast kolektīvās finansēšanas koncepciju un principus 

2. Tēmu saraksts: 
1. tēma: Cenu noteikšana un izmaksu struktūra 

Īss apraksts: šīs tēmas galvenais mērķis ir iepazīstināt pieaugušos, kā aprēķināt piegādāto produktu un pakalpojumu vērtību. Pieaugušo izglītojamo galvenie 

mācību rezultāti būs iespēja aprēķināt cenu preču pārdošanai un pakalpojumu sniegšanai, izmaksu struktūru un ieņēmumu principus. 

2. tēma: Crowdfunding 

Īss apraksts: “Crowdfinancing” tēma satur materiālus, kas palīdzēs pieaugušajiem izglītojamajiem izprast kolektīvās finansēšanas pamatdefinīcijas un 

jēdzienus. Mācību pamatrezultāti ir tādi, lai izprastu kolektīvās finansēšanas terminus, kolektīvās finansēšanas principus, vispopulārākās kolektīvās 

finansēšanas globālās platformas un mazo un vidējo uzņēmumu, kā arī pašnodarbināto personu veiksmes piemērus. 

3. tēma: Ārējā finansējuma iespējas 

Šīs tēmas galvenais mērķis ir sniegt noderīgu informāciju par ārējā finansējuma iespējām projekta partneru valstīs pašu mazo uzņēmumu vai 

pašnodarbinātības uzsākšanai, kā arī dažus praktiskus piemērus tam, kā pieaugušie sākuši paši strādāt savā uzņēmumā vai veic attālinātu darbu, lai iedvesmotu 

pieaugušos izglītojamos uzsākt uzņēmējdarbību. Mācību pamatrezultāti ir zināšanas par to, kā tiešsaistē meklēt ārējo finansējumu projekta partneru valstīs, 

analizēt finansējuma iespējas un riskus. 
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1. MODULIS: FINANŠU PRATĪBA 

  ZINĀŠANAS 
 (EKI kontekstā zināšanas tiek 

raksturotas kā teorētiskas 
un/vai faktiskas) 

PRASMES 
(EKI kontekstā prasmes tiek 
raksturotas kā praktiskas) 

ATTIEKSME 
(EKI kontekstā attieksme tiek 

raksturota kā 
izglītojamais, lai autonomi un 

atbildīgi piemērotu zināšanas un 
prasmes) 

Aktivitātes/Lesson plāns 

1.1. tēma: 
Uzņēmējdarbības 
reģistrācija 

Galvenie mērķi: 
Šīs tēmas galvenais 
mērķis ir sniegt 
nepieciešamo 
informāciju par 
sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību 
vai pašnodarbinātības 
reģistrāciju. 

1. Es saprotu 
uzņēmējdarbības nozīmi 
2. Es saprotu uzņēmuma 
izveides pamatprincipus 
attiecībā uz juridisko lomu 
un akciju vērtību 
3. Es saprotu 
pašnodarbinātības 
reģistrācijas 
pamatprincipus 
4. Es saprotu rīcības plāna 
pamatprincipus un finanšu 
aprēķinu pirms 
reģistrācijas 

1. Es zinu, kur reģistrēt 
firmu. 
2. Es zinu, kur reģistrēt 
pašemigrāciju. 
3. Es zinu, kā tiešsaistē 
meklēt reģistrācijas 
organizācijas. 

1. Es varu to izmantot, lai 
noteiktu savu lomu sabiedrībā. 
2. Es varu izmantot tiešsaistes 
uzņēmumu reģistrācijas 
platformas. 

Mācību plāni 1 – 4 
 

1.2. tēma: Cenu 
noteikšana un 
izmaksu 
struktūra 
 

Galvenie mērķi: 
Šīs tēmas galvenais 
mērķis ir sniegt 
nepieciešamo 
informāciju par 
pakalpojumu un preču 
cenām. 

1. Es saprotu galvenos 
komponentus, kas 
nepieciešami piegādāto 
produktu un pakalpojumu 
vērtības aprēķināšanai 
2. Es saprotu aprēķinu 
svarīgumu 
3. Es saprotu terminus 
“fiksētās izmaksas” un 
“mainīgās izmaksas” 

1. Es zinu, kā aprēķināt 
piegādāto produktu un 
pakalpojumu vērtību 
2. Es zinu, kā tiešsaistē 
meklēt informāciju par 
izmaksu struktūras 
aprēķināšanu un cenu 
noteikšanu, ieskaitot 
digitālus instrumentus 
aprēķiniem 

1. Es varu izmantot tiešsaistes 
platformas par finanšu pratību 
2. Es varu aprēķināt piegādāto 
produktu un pakalpojumu 
vērtību 
3. Es varu atpazīt un noteikt 
izmaksu struktūru sava 
biznesa/nodarbinātības 
uzsākšanai 
4. Es varu aprēķināt fiksētās un 
mainīgās izmaksas 

Mācību plāns 5 – 8 
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4. Es saprotu cenu 
struktūru 

3. Es zinu, kā izmantot 
dažādas informatīvas 
vietnes, piemēram, 
tiešsaistes finanšu pratības 
platformas 
4. Es zinu, kuras ir manas 
fiksētās un mainīgās 
izmaksas 

1.3. tēma: 
Crowdfunding 
 

Galvenie mērķi: 
Šīs tēmas galvenais 
mērķis ir iepazīstināt 
pieaugušos ar 
kolektīvās 
finansēšanas 
koncepciju kā 
mūsdienīgu finanšu 
piesaistes 
instrumentu. 

1. Es saprotu 
kolektīvās finansēšanas 
koncepciju 
2. Es saprotu 
kolektīvās finansēšanas 
principus 
3. Es saprotu 
kolektīvās finansēšanas 
noteikumus 

4. Es saprotu 
kolektīvās 
finansēšanas 
priekšrocības 

 
 

1. Es zinu, kā sākt kolektīvās 
finansēšanas kampaņu kā 
uzņēmējs 
2. Es zinu, kā iesaistīties 
kolektīvajā finansēšanā kā 
fiziska persona 
3. Es zinu, kā meklēt 
dažādas tiešsaistes 
kolektīvās finansēšanas 
platformas 
 

1. Es varu piemērot kolektīvās 
finansēšanas koncepciju 
savām biznesa vajadzībām 
2. Es varu noteikt riskus un 
ieguvumus saistībā ar 
kolektīvo finansēšanu 
tiešsaistē 
3. Es varu dalīties un 
sadarboties ar citiem 
kolektīvās finansēšanas 
jautājumos. 
4. Es varu atrast dažādas 
starptautiskas kolektīvās 
finansēšanas platformas 
tiešsaistē 

Mācību plāni 9 – 12 

1.4. tēma: 
Ārējā 
finansējuma 
iespējas 
 
 
 
 
 

Galvenie mērķi: 
Šīs tēmas galvenais 
mērķis ir sniegt 
noderīgu informāciju 
par projekta partneru 
valstu ārējā 
finansējuma iespējām 
attiecībā uz pašu mazo 

1. Es saprotu dažādas 
finansējuma iespējas 

2. Es saprotu dažādas 
ārējā finansējuma 
iespējas (piemēram, 
partneru valstu 
programmas, ES 
finansētās programmas 

1. Es zinu, kur tiešsaistē 
meklēt ārējo 
finansējumu projekta 
partneru valstīs 

2. Es zinu ārējā 
finansējuma 
priekšrocības 

3. Es zinu ārējā 
finansējuma riskus 

1. Es varu tiešsaistē 
meklēt ārējo finansējumu 
projekta partneru valstīs 
2. Es varu izvēlēties 
vispiemērotāko ārējā 
finansējuma avotu sava mazā 
uzņēmuma/pašnodarbinātības 
uzsākšanai 

Nodarbību plāni 13 -16 
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uzņēmumu vai 
pašnodarbinātību. 
 
 
 

mazo uzņēmumu 
uzsākšanai). 

3. Es saprotu ārējā 
finansējuma 
priekšrocības un riskus 

4. Es saprotu ES 
finansējuma iespējas 

4. Es zinu, kāda ir atšķirība 
starp 3F, bankas 
aizdevumu, investoriem 
un biznesa eņģeļiem 

3. Es varu analizēt ārējā 
finansējuma ieguvumus un 
riskus 
4. Es varu izveidot 
savienojumu ar ārēja 
finansējuma nodrošinātāju 
organizācijām 
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3. MODULIS: DIGITĀLĀS PRASMES 
 

3. Moduļa vispārīgs apraksts 
“Digital Competences” modulis sniedz informāciju par galvenajām “Google” funkcijām un lietotnēm, piemēram, Google Search, Google e-mail (Gmail), Google 

Drive, Google Calendar un Google Contacts. Pieaugušie iemācīsies: 

4. Meklēt informāciju tiešsaistē 

5. Izveidot e-pasta kontu un kā to izmantot 

6. Saglabāt informāciju tiešsaistē 

7. Kalendāru un notikumu izveide 

8. Kontaktpersonu vai kontaktpersonu grupas izveide 

9. Tēmu saraksts: 
1. tēma: tiešsaistes informācijas meklēšana — Google meklēšanas 

 apraksts: šīs tēmas galvenais mērķis ir sniegt visu nepieciešamo informāciju par internetu, izmantojot pamatterminus un izplatītas un populārākās tīmekļa 

pārlūkprogrammas. Turklāt ir iekļauts pakāpenisks ceļvedis, kurā izklāstīts, kā meklēt tiešsaistes informāciju, izmantojot “Google Chrome” tīmekļa 

pārlūkprogrammu, kā meklēt dažāda veida saturu, kā izmantot detalizēto meklēšanu un kādas ir galvenās meklēšanas stratēģijas un metodes. 

2. tēma: Google e-pasta (Gmail) 

 apraksts. Šīs tēmas galvenais mērķis ir iepazīstināt pieaugušos ar e-pasta konta izveidi un lietošanu. Pieaugušie sapratīs e-pasta galvenos terminus, 

piemēram, lietotāja ID, domēna vārdu utt. 

3. tēma. Tiešsaistes failu krātuve — Google diska 

 apraksts. Šīs tēmas galvenais mērķis ir nodrošināt galvenās “Google diska” funkcijas, tostarp Google Docs, Google Sheets, Google Slides un Google Forms. 

4. tēma: Google kalendāra un Google kontaktpersonu 

 apraksts: šī tēma sniedz visu nepieciešamo informāciju, kas palīdzēs pieaugušajiem izprast galvenās Google kalendāra un Google kontaktu iespējas. 

Galvenie mācību rezultāti ir, kā izveidot kalendārus, notikumus, kontaktpersonas vai kontaktpersonu grupu. 
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3. MODULIS: DIGITĀLĀS PRASMES 

1.1. tēma: 
tiešsaistes 
informācijas 
meklēšana — 
Google 
meklēšana 

Šīs tēmas galvenais 
mērķis ir nodrošināt 
visu nepieciešamo 
informāciju par 
internetu ar 
pamatterminiem un 
parastajām un 
populārākajām 
tīmekļa 
pārlūkprogrammām. 
Turklāt ir iekļauts 
pakāpenisks 
ceļvedis, kurā 
izklāstīts, kā meklēt 
tiešsaistes 
informāciju, 
izmantojot “Google 
Chrome” tīmekļa 
pārlūkprogrammu, 
kā meklēt dažāda 
veida saturu, kā 
izmantot detalizēto 
meklēšanu un kādas 
ir galvenās 
meklēšanas 
stratēģijas un 
metodes. 

ZINĀŠANAS 
 (EKI kontekstā zināšanas tiek 

raksturotas kā teorētiskas un/vai 
faktiskas) 

PRASMES 
(EKI kontekstā prasmes tiek 
raksturotas kā praktiskas) 

ATTIEKSME 
(EKI kontekstā attieksme tiek 

raksturota kā 
izglītojamais, lai autonomi un 

atbildīgi piemērotu zināšanas un 
prasmes) 

Aktivitātes/Lesson plāns 

1. Es saprotu pamatterminus, 
kas saistīti ar internetu, 
piemēram, “internets”, 
“tiešsaistes meklēšana”, 
“WWW”, “tīmekļa 
pārlūkprogrammas”, 
“URL/domēns” un “augšējā 
līmeņa domēns (TLD)” 
2. Es saprotu visizplatītākās 
tīmekļa pārlūkprogrammas 
2. Es saprotu tiešsaistes 
meklēšanas paņēmienus 
4. Es saprotu “Google 
Chrome” tīmekļa 
pārlūkprogrammas galvenās 
iezīmes 
5. Es saprotu, kas ir standarta 
augšējā līmeņa domēni 
6. Es saprotu, kas ir “Advanced 
Search” 
 

1. Es zinu “Google Chrome” 
tīmekļa pārlūkprogrammas 
galvenās funkcijas 
2. Es zinu, kā izmantot 
“Advanced Search” 
3. Es zinu, kā 
izveidot/apskatīt/dzēst 
grāmatzīmes 
4. Es zinu, kā atrast konkrētu 
satura veidu, piemēram: 

a) Attēli 
b) Jaunumi 
c) Video 
d) Vairāk (grāmatas, 

lidojumi, finanses) 
5. Es zinu, kā piekļūt pārlūka 
vēsturei 
 

1. Varu piemērot proaktīvu 
attieksmi pret informācijas 
meklēšanu 
2. Es varu atpazīt dažādus 
meklēšanas rezultātus 
(piemēram, reklāmas, kartes, 
videoklipus utt.). 
3. Es varu atpazīt uzticamas un 
drošas vietnes 
4. Es varu meklēt, lai 
identificētu un atrisinātu 
tehniskas problēmas 

Mācību plāni 1 –6 

1.2. tēma: 
Google 
 e-pasts (Gmail) 

Šīs tēmas galvenais 
mērķis ir iepazīstināt 
pieaugušos ar e-
pasta konta izveidi 
un lietošanu. 

1. Es saprotu pamatterminus, 
kas saistīti ar e-pastu, 
piemēram, “E-pasts”, “Google 
e-pasts/Gmail”, “Lietotāja 
ID/lietotājvārds”, “Domēna 

1. Es zinu, kā izveidot e-pasta 
kontu 
2. Es zinu, kā naviģēt uz “Gmail”: 

a) Meklēšanas lodziņš 
b) Iestatījumu maiņa 

1. Es varu sazināties ar citiem, 
izmantojot e-pasta ziņojumus, 
izmantojot atbilstošu valodas 
tekstu 

Mācību plāni 7 – 14 
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Pieaugušie sapratīs 
e-pasta galvenos 
terminus, 
piemēram, lietotāja 
ID, domēna vārdu 
utt. 

nosaukums/resursdatora 
nosaukums”, “Spam e-pasts”, 

c) Ātrie iestatījumi 
d) Atbalsta poga 

3. Es zinu, kā naviģēt uz dažādām 
e-pasta mapēm: 

a) Iesūtne 
b) Nosūtīts 
c) Melnraksti 
d) Surogātpasts 
e) Izbērt 

4. Es zinu, kā: 
a) E-pasta ziņojuma 

sastādīšana 
b) Sūtīt e-pastu 
c) Atbilde-Atbildēt uz 

visu/pārsūtīt e-pastu 
d) E-pasta ziņojuma 

dzēšana 
e) Pievienot izlases 

(“Starred”) e-pasta 
ziņojumus 

f) Izveidot jaunu etiķeti 
g) Etiķetes 

rediģēšana/noņemšana 
h) Pārvietot e-pasta ziņas 

uz etiķetēm 
i) Atzīmēt mūs kā nelasītus 
j) Nogaidīt 
k) E-pasta ziņojuma 

drukāšana 
l) Kontakta bloķēšana 
m) Faila pievienošana 
n) Faila noņemšana 
o) Faila lejupielāde 

2. Es varu rakstīt profesionālus 
e-pasta ziņojumus, piemēram, 
lietot formālo valodu 
3. Es varu identificēt un atpazīt 
surogātpasta e-pasta 
ziņojumus 
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1.3. tēma. 
Tiešsaistes failu 
krātuve — 
Google disks 

Šīs tēmas galvenais 
mērķis ir nodrošināt 
galvenās “Google 
Drive” funkcijas, 
tostarp Google Docs, 
Google Sheets, 
Google Slides un 
Google Forms. 

1. Es saprotu galvenos 
terminus “Online failu 
krātuve”, “Google Drive” 
2. Es saprotu “Google Drive” 
un “Google” lietotņu galvenās 
iezīmes 

a. Google dokumenti 
(tekstapstrāde) 

a) Google lapas 
(izklājlapa) 

b) Google slaidi 
(prezentācija) 

c) Google veidlapas 
(novērtējuma 
veidlapa, 
aptauja/anketa) 

1. Es zinu, kā pieteikties Google 
diskā, izmantojot savu Google 
kontu 
2. Zinu, kā var naviģēt “Google 
Drive” 
3. Es zinu, kā izveidot mapes 
4. Es zinu, kā augšupielādēt “Faili 
un/vai Mapes” 
5. Es zinu, kā pārvaldīt failus vai 
mapes: 

a) Dokumenta/mapes 
pārdēvēšana 

b) Faila atvēršana un 
mapes atvēršana 

c) Dokumenta vai mapes 
pārvietošana mapēs 

d) Faila vai mapes 
koplietošana un 
saīsināmas saites 
iegūšana 

e) Dokumenta/mapes 
lejupielāde 

f) Pievienot/noņemt failus 
vai mapes uz/no sākuma 
(izlase) 

g) Izveidot kopiju 
h) Dokumenta/mapes 

noņemšana 
i) Mainīt krāsu uz mapēm 

6. Es zinu, kā lietot Google Docs 
(Word Processing): 

a) Iepazīšanās ar Google 
dokumentiem 

1. Es varu organizēt failus un 
mapes 
2. Varu dalīties un sadarboties 
ar citiem 
3. Tiešsaistes tehnoloģijas var 
izmantot, lai strādātu jebkurā 
laikā un jebkurā vietā 
4. Es varu nodrošināt, ka 
informācija tiek glabāta 
tiešsaistē 

Mācību plāni 15 – 47 
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b) Sākt ar Google 
dokumentiem 

c) Izmantot tukšu 
dokumentu 

d) Dokumenta rediģēšana 
e) Dokumenta 

koplietošana 
7. Es zinu, kā izmantot Google 
lapas (izklājlapa) 

a) Iepazīšanās ar Google 
lapām 

b) Sākt ar Google lapām 
c) Izmantot tukšu izklājlapu 
d) Izklājlapas rediģēšana 
e) Izklājlapas koplietošana 

8. Es zinu, kā izmantot Google 
Slaidus (prezentācija) 

a) Iepazīšanās ar Google 
slaidiem 

b) Sāciet ar Google slaidiem 
c) Izmantot tukšu slaidu 
d) Slaida rediģēšana 
e) Slaida koplietošana 

9. Es zinu, kā lietot Google 
veidlapas: 

a) Izvēlieties veidni vai 
tukšu dokumentu 

b) Google veidlapas 
pārdēvēšana 

c) Pievienot izlasei (ar 
zvaigznīti) 

d) Google veidlapas 
pārvietošana 
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e) Izveidot kopiju 
f) Pārvietot uz atkritni 

(dzēst) 
g) Izdruka 
h) Pievienot sadarbības 

dalībniekus 
i) Dizaina pielāgošana 
j) Priekšskatījums 
k) Sūtīt Google veidlapu 

10. Es zinu, kā rediģēt 
veidni/veidlapu: 

a) Rediģēt un pievienot 
veidlapas virsrakstu un 
veidlapas aprakstu 

b) Attēlu un videoklipu 
pievienošana un 
rediģēšana 

c) Jautājumu un dažādu 
tipu jautājumu 
pievienošana un 
rediģēšana 

d) Pievienot sadaļu 
e) Obligātais jautājums 

11. Es zinu, kā skatīt/rediģēt 
atbildes: 

a) Skatīt atbildes 
b) Eksporta atbildes — kā 

izklājlapa 
c) Drukāt/dzēst visas 

atbildes 
d) Saņemt e-pasta 

paziņojumus par jaunām 
atbildēm 
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1.4. tēma: 
Google 
kalendārs un 
Google 
kontaktpersonas 

Šajā tēmā ir sniegta 
visa nepieciešamā 
informācija, kas 
palīdzēs 
pieaugušajiem 
izprast galvenās 
Google kalendāra un 
Google kontaktu 
iespējas. Galvenie 
mācību rezultāti ir, 
kā izveidot 
kalendārus, 
notikumus, 
kontaktpersonas vai 
kontaktpersonu 
grupu. 
 

1. Es saprotu “Google 
Calendar” un “Google 
Contacts” galvenos terminus 
2. Es saprotu “Google 
Calendar” galvenās iezīmes 
2. Es saprotu “Google 
Kontaktpersonu” galvenās 
iezīmes 

1. Es zinu, kā pieteikties Google 
kalendārā, izmantojot manu 
Google kontu 
2. Es zinu, kā naviģēt uz “Google 
kalendāru” 
3. Es zinu, kā: 

a) Kalendāra izveide 
b) Pārlūkot interesējošos 

kalendārus 
c) Vairāku kalendāru 

atlasīšana 
d) Paslēpt kalendārus 
e) Iestatījumu un 

koplietošanas pārvaldība 
f) Kalendāra noņemšana 
g) Rediģēt kalendāra krāsu 

4. Es zinu, kā rediģēt kalendāru. 
5. Es zinu, kā pieteikties Google 
kontaktpersonām, izmantojot 
manu Google kontu 
6. Es zinu, kā naviģēt uz “Google 
Kontaktpersonas” 
7. Es zinu, kā: 

a) Izveidot jaunu 
kontaktpersonu 

b) Kopēt/dzēst etiķeti 
c) Pārvietot 

kontaktpersonas uz 
etiķetēm 

d) Pievienot izlasei 
(“Starred”) 

e) Rediģēt esošu 
kontaktpersonu 

1. Es varu izmantot kalendāru 
un izveidot pasākumus 
profesionāliem mērķiem 
2. Es varu izmantot digitālās 
tehnoloģijas, lai organizētu 
dienas/nedēļas/mēneša 
uzdevumus profesionāliem 
mērķiem 
3. Es varu organizēt savus 
kontaktus un veidot e-pasta 
sarakstus profesionāliem 
mērķiem 
4. Es varu atšķirt personiskos 
un komandas kalendārus 

Mācību plāni 48 - 54 
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f) Kontakta dzēšana 
8. Es zinu, kā importēt/eksportēt 
kontaktus 

 

 

 

 

 

 

 


