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Aktivitāte "Semināru cikls I" 

 

Seminārs "Uzņēmēja vizuālā identitāte" 
 

Semināru mērķis: Uzņēmēju iepazīstināšana un iedrošināšana darboties pašiem un veidot sava 

uzņēmuma vizuālās identitātes materiālu, ņemot talkā pavisam vienkāršus un visiem viegli 

pieejamus palīgrīkus. 

 Semināri plānoti arī rudenī un 2021.gadā- šo semināru mērķis turpināt apzināt uzņēmēju 

vajadzības un plānot semināru tēmas turpmākajam darbam. 

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji (uzņēmējs var izvēlēties, kurā seminārā 

piedalīties). Vietu skaits ierobežots. Rezervētas vietas tiem, kas aizpildījuši anketas- tagad 

jāpierakstās vienā no grupām. Grupā vidēji 15 dalībnieki.  

            Norises vietas:  

 Ievadseminārs  Zoom tiešsaistē ( 1.,2.,3.,4.grupa)  04.06.2020 plkst.10.00- 12.00, saite 

tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas. Informācija par semināru norisi, 

jautājumi un atbildes, lai katrs dalībnieks būtu sagatavojies darbam turpmākajos 

semināros. 

 Seminārs Zoom tiešsaistē (1.grupa)  ( plānots dalībniekiem ar priekšzināšanām) 

 11.06.2020 pl.10.00, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas. Darbs 

pēc vienotās darba kārtības, darbošanās attālināti. 

 Ludzas VRG 16.06.2020 (2.grupa), Ludzas Tautas nama mazā zāle, Stacijas iela 41, 

Ludza, Ludzas novads. 

 Balvu VRG 17.06.2020 (3.grupa), viesu nams “Rūķīši”, Rūķīši, Rugāju pagasts, 

Rugāju novads. 

 Krāslavas VRG 18.06.2020  (4.grupa), komplekss "Lejasmalas", Lejasmalas, Šķipi, 

Aulejas pagasts, Krāslavas novads. 

 

Semināru darba kārtība 

9:50 – 10:00 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, rīta kafija, dalībnieka sagatavošanās 

darbam ar savu datoru un foto tehniku. 

10:00-10:15 Projekts „Tūrismam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”. 

Ludzas VRG, Balvu VRG, Krāslavas VRG pārstāvis savas teritorijas 

seminārā. 

10:15 – 12:30 Eksperte Ilze Deņisova „Uzņēmēju vizuālā identitāte” teorija: 

 Vizuālās identitātes nozīmīgums mūsdienu uzņēmējam; 

 Labie un sliktie paraugi, kā mazie uzņēmēji komunicē sociālajās 

vietnēs; 

 Laba vizuālā materiāla veidošana (fotografēšana, bilžu apstrāde utt.); 

 Kāpēc sociālie mediji ir „jākustina” pat tad, kad īsti nav, ko postot, 

un nav, ko teikt, un ko tādos gadījumos iesākt; 

 Uzņēmēja paraugi un izklāsts, kā tikai ar sociālo mediju palīdzību 

tiek veicināta uzņēmuma atpazīstamība un piesaistīti jauni klienti 

(produkts/ pakalpojums); 



 Paraugs, kā soli pa solim telefona bildes pārtop ļoti skaistos, 

uzmanību piesaistošos šedevros. 

12:30 – 13:00 Pusdienas 

13:00 – 14:00 Eksperte Ilze Deņisova, praktiskā daļa ārpus telpām – līdzi ņemot 

fotoaparātus/telefonus. 

Foto plenērs par vienojošu tēmu, kurā dots uzdevums fotografēt pēc sava 

redzējuma un prasmēm 

Šajā laikā semināra telpas tiek vēdinātas, laiks virsmu dezinfekcijai. 

14:00 – 15:30 Eksperte Ilze Deņisova, praktiskā daļa telpās 

 Iegūtā foto materiāla atlase, apstrāde, veiksmīga posta izveides knifi. 

Apmācība, kā pavisam vienkāršiem paņēmieniem bildes padarīt 

baudāmākas, košākas un profesionālākas (ja nepieciešams, katram 

individuāla pieeja); 

 Iepazīstināšana ar vienkāršākajiem un efektīvākajiem rīkiem 

(bezmaksas foto apstrādes programmām) un viedtālruņu aplikācijām, 

kas ir lielisks palīgs foto un video materiālu apstrādē; 

 Postu izveide, pielietojot sociālo mediju platformas (Instagram story 

ar palīgaplikācijām u.c.) 

15:30-16:00 Noslēguma daļa. Jautājumi, atbildes. Turpmāko semināru un darba pie 

Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības stratēģijas plānošana. 

Individuālās konsultācijas 

 

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta ( telpa jāsagatavo dalībniekiem, nodrošinot 

fizisko distancēšanos - 2 metri). Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.   

 

 Par dalību seminārā var izsniegt apliecinājumu par semināra noklausīšanos - lūgums to 

norādīt pie reģistrācijas semināram. 

 Seminārs ir bez maksas. 

 

Vairāk informācijas savā partnerībā:  

 Ludzas rajona partnerība - koordinatore Sandra Palma, ludzaspartneriba@inbox.lv; 

 Rēzeknes rajona kopienu partnerība - izpilddirektore Ineta Elksne, 

info@rezeknespartneriba.lv; 

 Preiļu rajona partnerība - valdes locekle Valija Vaivode, preilupartneriba@inbox.lv; 

 Balvu rajona partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Ieva Leišavniece, 

ieva.leisavniece@yandex.com; 

 Krāslavas rajona partnerība - koordinatore Zane Ločmele, 

kraslavaspartneriba@inbox.lv 

 Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi" - koordinatore Inga Krekele, 

inga.krekele@gmail.com 

 

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas 

un apmācot uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības 

attīstību, tas ir ilgtermiņa ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts 

– Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības stratēģija - būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību 

grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās, tādējādi paredzot aktivitātes 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_THplBv809_UEfuYHhKVjt2g_MUxQH5GVLAIURR0GwMe7tw/viewform
mailto:ludzaspartneriba@inbox.lv
mailto:preilupartneriba@inbox.lv


uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā.  Projekta ietveros plānots organizēt apmācību 

ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu 

teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, 

Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes).   

 

Rekomendējamās tehniskās prasības dalībnieka dator un foto tehnikai: 

Operētājsistēma 

 

Windows 7 – Windows 10 

Mac OS X 10.9 (Mavericks) – macOS Mojave (10.14) 

Linux 

Google Chrome OS 

Android OS 5 (Lollipop) – Android 9 (Pie) 

iOS 10 – iOS 12 

Windows Phone 8+, Windows 8RT+ 

 

Interneta pārlūks 

 
Google Chrome (jaunākās 2 versijas) 

Mozilla Firefox (jaunākās 2 versijas) 

Opera (jaunākās 2 versijas) 

 

Interneta pieslēgums 

 

Datoram: 1 Mbps vai labāks (broadband rekomendējams) 

Mobilai ierīcei: 3G vai labāks (WiFi rekomendējams) 

 

Programmatūra 

 
Zoom desktop app (lejupielādi piedāvāsim) 

Zoom  mobile app (lejupielādi piedāvāsim) 

JavaScript enabled 

 

Aparatūra 

 

2GB RAM (minimums), 4GB vai vairāk RAM 

(rekomendējams) 

Mikrofons un skaļruņi (USB austiņas rekomendējamas) 

 

Mobilās ierīces 

 

iPhone 4S vai jaunāka 

iPad 2 vai jaunāka 

Vai jebkura cita planšete, kas nav vecāka par 4 gadiem 

 

Fotokamera 

 

DSLR kamera vai jebkura cita digitālā kamera (jo labāka 

kamera, jo vieglāka strādāšana) 

Telefons ar labāku nekā 12mp aizmugurējo kameru 

Pats galvenais, kā dalībnieki paši var bildes veiksmīgi 

lejupielādēt savā darba virsmā- ar oriģinālā USB vada 

starpniecību, karšu lasītāju vai pārsūtot no telefona uz epastu! 
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