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„Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts 

“Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” 
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Aktivitāte "Semināru cikls III" 

 

Seminārs dalībniekiem BEZ priekšzināšanām  

" CANVA.COM APGŪŠANA IESĀCĒJIEM"  
 

Mērķis: Iepazīstināt ar vienu no ērtākajām (cilvēkiem bez profesionālām iemaņām) aplikācijām, kurā 

var izveidot dažādus ļoti noderīgus dizaina materiālus, kuri uzņēmēju ikdienā nepieciešami. Gan no 

nulles, gan no gatavām sagatavēm. Lai uzņēmējs var pats veidot gaumīgus un profesionāla skata 

digitālos materiālus- galvenais bez maksas un pašu spēkiem. 

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji.  

Ko uzņēmējs iegūs: tehnisko informāciju kā soli pa solim strādāt ar digitālo aplikāciju CANVA. Lēnā 

tempā apskatīsim lielāko daļu Canvas piedāvāto rīku un kopā izveidosim reālus digitālos materiālus. 

Pamudināsim uzņēmējus, arī pavisam iesācējus digitālajā vidē nebaidīties lietot un izmēģināt ērti 

lietojamos rīkus. 

            Norises vietas, moderators:  

  Zoom tiešsaistē 07.05.2021 ( pieteikšanās slēgta), atkārtots seminārs 14.05.2021, saite tiks 

nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas. 

Moderators Sandra Igaune e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com 

 

Semināra darba kārtība 

9:30 – 

10:00 

Dalībnieku pieslēgšanās Zoom lekcijai. 

10:00-

10:10 

Projekta vadītāja Mārīte Romanovska par projektu „Tūristam draudzīgs Latgales 

uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” 

10:10-

12:30 

Eksperte Ilze Deņisova, teorētiskā daļa. 

 Neliels ieskats profesionālu digitālo posteru izveidē- krāsas, fonti, kompozīcija 

 Kā atrast un izveidot savas uzņēmuma pamatkrāsas, kuras lietot savos dizainos 

 Tehniskā apmācība, kā strādā katra CANVA programmas sadaļa- kā uzlikt tekstu, 

kā nomainīt krāsu, kā pielikt foto un daudz ko citu, kā arī saglabāt izveidoto 

dizaina materiālu tālākai lietošanai. 

 Demonstrācija kā no tukšas lapas izveidot savu dizainu. 

 Tehniskā demonstrācija kā strādāt Canvā ar dizaina sagatavēm. 

12:30 – 

13:00 

Pārtraukums. 

13:00 – 

15:00 

Eksperte Ilze Deņisova, praktiskā daļa. 

N.B.! Lūgums katram lekciju dalībniekam uz apmācību sagatavot kādu uzņēmuma foto, vai ja 

jau ir mēģināts paša spēkiem veidot kādu digitālo plakātu, reklāmas postu vai tamlīdzīgi, 

pieglabāt to, jo lekcijas gaitā noderēs! 

 Piereģistrēšanās Canva.com  

 Praktiskais uzdevums- savu dizaina materiālu izveide ar iespēju uzdot 

jautājumus, kas radīsies procesa gaitā 
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 Savu plakātu atrādīšana pārējiem dalībniekiem, uzslavas, ieteikumi 

 Saņemsiet profesionālus ieteikumus no lektores 

15:00-

16:00 

Noslēguma daļa. Kopīgi secinājumi. Jautājumi & atbildes. Ieteikumi!  

 

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta.  

Pieteikšanās, aizpildot Pieteikšanos uz 14.05.2021:   https://tinyurl.com/3749476u   

 

 Seminārs ir bez maksas. 

 

Vairāk informācijas savā partnerībā:  

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

 Rēzeknes rajona kopienu partnerība - izpilddirektore Ineta Elksne, 

ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv 

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

 Ziemeļlatgales partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Ieva Leišavniece, 

ieva.leisavniece@yandex.com; 

 Krāslavas rajona partnerība - stratēģijas administratīvā vadītāja 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 

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).   
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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/videokamera 

 
DSLR kamera vai jebkura cita digitālā kamera/ videokamera (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 e-pastu! 
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