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Seminārs 

Instagram aplikācijas pielietojums 

 
Mērķis: Iepazīstināt dalībniekus bez priekšzināšanām ar Instagram aplikāciju un kā to radoši un 

tehniski pielietot uzņēmēju vajadzībām reklāmas un atpazīstamības nolūkos. 

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji.  

Ko uzņēmējs iegūs: informāciju kā soli pa solim izveidot sociālo mediju kontu Instagram un kā to 

tehniski pareizi uzstādīt un vēl iegūs noderīgu knifus kā to pareizi lietot. 

            Norises vietas, moderators:  
⮚  Zoom tiešsaistē 08.04.2022, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas. 

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

 

Semināra darba kārtība 

9:45 – 10:00 Dalībnieku pieslēgšanās Zoom lekcijai. 

10:00-12:00 Eksperte Ilze Deņisova 

⮚ Kas ir Instagram un kā tas atšķiras no citiem sociālajim medijiem 
⮚ Kā izveidot Instagram kontu, kā to izveidot kā biznesa kontu un saslēgt kopā 

ar Facebook, lai sinhronizētu ievietoto informāciju 
⮚ Nosacījumi labam Instagram profilam, gan vizuālie, gan tehniskie 
⮚ Kas ir IG Story un kā tos pielieto- caurkatīsim visus rīkus 
⮚ Interesanti triki kā pielietot Instagram rīkus biznesa prezentēšanai 

12:00– 12:30 Pārtraukums. 

12:30– 14:30 Eksperte Ilze Deņisova 

Praktiskais uzdevums- veidosim potus un storijus ar pirmajā semināra daļā 

iemācīto. 

⮚ Kādas citas aplikācijas papildina Instagram lietošanas veiktspēju, lai 

atvieglotu ikdienas darāmos darbus 
⮚ Dizaina triki un radošas izpausmes 
⮚ Paraugi kā citi uzņēmēji radoši pielieto Instagram aplikāciju 

14:30-15:30 Noslēguma daļa.  

Jautājumi & atbildes.  

 

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

Pieteikšanās: https://ej.uz/semInstagram 

 

 

❖ 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).   

 

 

  

 

 

 

 

 


