
 
 

DIENAS KĀRTĪBA 

11.08.2022. 

"IESAISTIES UN PILNVEIDO SAVAS DIGITĀLĀS PRASMES!"  

12:45 – 13:00 Dalībnieku pieslēgšanās ZOOM tiešsaistes nodarbībai.  

13:00 - 15:00 Lektore Ilze Deņisova, TEORĒTISKĀ DAĻA. 

• Vienota vizuālā tēla nozīmīgums digitālajā vidē (ar piemēriem) 

• Kā panākt sava uzņēmuma vizuālā tēla kopumu (krāsas, stilistika) 

• Profesionālu digitālo materiālu izveides nosacījumi- krāsas, fonti, 

kompozīcija 

• Kur meklēt kvalitatīvu materiālu, ja tāds trūkst (foto, fonti u.tml) 

15:00 – 15:15 Pārtraukums. 

15:15 – 17:15 Lektore Ilze Deņisova, PRAKTISKĀ DAĻA. 

• Kā atrast un izveidot savas uzņēmuma pamatkrāsas, kuras lietot 

savos dizainos 

• Iepazīstināšana ar Canva aplikāciju (rīki, to pielietojums)  

• Uzdevums izveidot nelielu skici sev izdomātam vizuālajam 

materiālam, ņemot vērā dienas gaitā iemācīto. 

 

17:15-17:45 Noslēguma daļa. Kopīgi secinājumi. Jautājumi & Atbildes. Ieteikumi!  

 

Apmācības norisinās projekta Nr. AIF/2020/IK/23 “Savējo Atbalsts Teritorijas un 

Efektīvas Kopienas Attīstībai!”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur 

EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros. Par 

apmācību saturu atbild biedrība “SATEKA”.  

 

 

  



 
 

DIENAS KĀRTĪBA 

12.08.2022. 

"MŪSDIENU TEHNOLOĢIJAS VIZUĀLĀS IDENTITĀTES EFEKTĪVAI 

RADĪŠANAI." 

12:45 – 13:00 Dalībnieku pieslēgšanās ZOOM tiešsaistes  nodarbībai. 

13:00-15:00 Lektore Ilze Deņisova, TEORĒTISKĀ DAĻA. 

• Tehniskā apmācība, kā strādā katra Canva programmas sadaļa- 

kā uzlikt tekstu, kā nomainīt krāsu, kā pielikt foto un daudz ko 

citu. 

• Kā saglabāt izveidoto dizaina materiālu tālākai lietošanai. 

• Demonstrācija kā no tukšas lapas izveidot savu dizainu. 

• Tehniskā demonstrācija kā strādāt Canvā ar dizaina sagatavēm. 

Ieteikumi ko no tām pielietot, ko labāk pašam veidot. 

15:00 – 15:15 Pārtraukums. 

15:15 – 17:15 Lektore Ilze Deņisova, PRAKTISKĀ DAĻA. 

• Aicinājums uz rīcību (CTA) nozīmīgums digitālā materiāla 

izveidē, daži noderīgi ieteikumi ievietojot materiālu sociālajos 

medijos, lai radītu iesaisti. 

• Praktiskais uzdevums- savu dizaina materiālu izveide ar 

iespēju uzdot jautājumus, kas radīsies procesa gaitā. 

• Savu plakātu atrādīšana pārējiem dalībniekiem, uzslavas, 

ieteikumi. 

• Saņemsiet profesionālus ieteikumus no lektores 

17:15-17:45 Noslēguma daļa. Kopīgi secinājumi. Jautājumi & Atbildes. Ieteikumi!  

 

Apmācības norisinās projekta Nr. AIF/2020/IK/23 “Savējo Atbalsts Teritorijas un 

Efektīvas Kopienas Attīstībai!”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur 

EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros. Par 

apmācību saturu atbild biedrība “SATEKA”.  

 

 

 


