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Aktivitāte "Semināru cikls III" 

 

Seminārs dalībniekiem AR priekšzināšanām  

"Mūsdienu mājaslapas & internetveikala izveides pamatprincipi"  
 

Mērķis: Iepazīstināt ar mūsdienās aktuālām mājaslapu, e-veikalu izveides platformām, kā arī 

iepazīstināt ar galvenajām vadlīnijām, kas jāņem vērā tās veidojot, lai tās ne tikai tehniski funkcionētu, 

bet būtu arī modernas, viegli lietojamas, kā arī ar veiksmīgu saturu un apmeklētājiem draudzīgas 

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji.  

Ko uzņēmējs iegūs: informāciju, kas jāņem vērā, lai uzņēmējs izveidotu jaunu vai uzlabotu savu esošo 

mājaslapu un e-veikalu, kā arī lai saprastu, vai šīs lapas būtu jāuzlabo, vai jāpārtaisa pilnībā; iegūs arī 

konsultācijas par jau esošajām lapām, kā arī noderīgus knifus, ko ņemt vērā veiksmīgas lapas izveidei; 

saņems noderīgu informāciju, lai izprastu, kas sastāda izmaksas un maksimāli atvieglotu to pareizu 

izveides procesu. 

            Norises vietas, moderators:  
⮚  Zoom tiešsaistē 30.04.2021, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas. 

Moderators Sandra Igaune , tālr. 29122990, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com 

 

Semināra darba kārtība 

9:30 – 10:00 Dalībnieku pieslēgšanās Zoom lekcijai. 

10:00-10:15 Projekta vadītāja Mārīte Romanovska par projektu „Tūristam draudzīgs Latgales 

uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” 

10:15-12:30 Eksperte Ilze Deņisova, teorētiskā daļa. 

⮚ Vajag vai nevajag mājaslapu, e-veikalu 
⮚ Kas jāņem vērā un kā sagatavoties to izveidei (domēna vārds, hostings, izmaksas 

u.c.) 
⮚ Kāpēc to nevajadzētu veidot pašiem 
⮚ Mājaslapu izveides iespējas  
⮚ E-veikalu izveides iespējas 
⮚ Plusi un mīnusi lietojot mājaslapu izstrādes platformas 

12:30 – 

13:00 

Pārtraukums. 

13:00 – 

15:00 

Eksperte Ilze Deņisova, praktiskā daļa. 

N.B.! Lūgums katram lekciju dalībniekam uz apmācību sagatavot demonstrācijai savu 

mājaslapu vai e-veikalu. Būtu noderīgi paskaidrot, kur šī lapa ir izveidota, ar kādas 

platformas starpniecību, vai pie kā pasūtīts šis pakalpojums, kā arī pie kā plānojiet lapu 

izveidot. Ja arī tie ir izstrādes stadijā, galvenais, lai variet parādīt, kas ir tiktāl izdarīts. 

Tiem, kuriem tādas nav, lūgums sagatavot nelielu skici savai sapņu mājaslapai ar 

vēlamajām izvēlnes sadaļām un ieskicēt aptuveno lapas saturu un funkcijas. Praktiskais 

uzdevums- kopīgi apskatīsim dalībnieku lapas un/vai apspriedīsim idejas par 

plānotajām mājaslapu, e-veikalu izveidēm 

⮚ Pēc kādiem parametriem var noteikt, vai mājaslapa ir moderna un tā funkcionē 

atbilstoši aktualitātēm un nepieciešamībai 
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⮚ Prezentēsim viens otram savas mājaslapas, internetveikalus 
⮚ Lektore padalīsies ar profesionāliem ieteikumiem uzlabojumiem 
⮚ Kopīgi apspriedīsim un palīdzēsim notestēt šīs web lapas 

15:00-16:00 Noslēguma daļa. Kopīgi secinājumi. Jautājumi & atbildes. Ieteikumi!  

 

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.   

Pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/ybtdz7rw 

 

❖ 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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