
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Virtuālo stundu bibliotekāriem grafiks un tēmas 

  Datums Tēma Apakštēma 

1. 3.aprīlis Drošība internetā Paroļu veidošana, personīgas informācijas ievietošana sociālajos tīklos, 

nezināmi faili e-pastā, https vai http, poga „iziet” 

2. 10.aprīlis MS Word Tabulas – strukturētas informācijas vadības līdzeklis tabulas (veidošana, 

noformēšana, izmantošana dokumenta izkārtojuma veidošanai) 

3. 17.aprīlis MS Word Lappušu numerācija (1. lapa atšķirīga, nesākt ar 1. utt.) lapas iestatījumi 

(baltās malas, orientācija), drukāšana 

4. 24.aprīlis MS Word Satura veidošana, numerācija (arī daudzlīmeņu, darbs ar liela apjoma 

tekstiem, stilu izmantošana, satura rādītājs, diagrammu, attēlu nosaukumi 

satura rādītājā 

5. 8.maijs MS Picture Manager  Bildes izmērs un tā maiņa, bilžu apgriešana, sarkano acu likvidēšana, krāsas 

un kontrasti, attēlu rotācija 

6. 15.maijs MS Excel  Excel – drukāšana (mērogošana, lai ietilpinātu lapā) 

7. 22.maijs MS Excel  Grupas un Subtotal vienkārši aprēķini (formulas, AutoSum) 

8. 29.maijs MS Excel  Biežāk izmantotās skaitļu kategorijas (valūta, datuma formāts, cipari aiz 

komata) 

9. 5.jūnijs MS PowerPoint  Efektīvi prezentāciju demonstrēšanas paņēmieni (pielāgotas slaidrādes, 

nelineāras prezentācijas, zīmēšana prezentācijas laikā) 

10. 12.jūnijs MS PowerPoint  Powerpoint - Video no prezentācijas 

11. 19.jūnijs MS PowerPoint  Powerpoint prezentācijas izdrukāšana, footeri un hederu pievienošana 

12. 26.jūnijs Komunikācija Atšķirības starp lietišķu un privātu e-pasta vēstuli. Atbildes sūtīšana. 

Vēstules struktūra, temata izvēle, CC un Bcc izmantošana, pamatprincipi, 

kas jāievēro (paraugi) 

 

Virtuālā stunda –  

tiešsaistes mācību semināri  

bibliotekāriem 
 

Publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros sadarbībā ar Microsoft Latvia no 2013. gada 

aprīļa līdz jūnijam norosināsies tiešsaistes semināri - Virtuālā stunda bibliotekāriem.  
 

Tehniskais nodrošinājums – Microsoft platforma Lync.  

Mācību saturs tiek nodrošināts sadarbībā ar SIA „Baltijas Datoru Akadēmija”. 

 

Virtuālā stunda bibliotekāriem  

ir veids kā, izmantojot interneta un tehnoloģiju 

sniegtās iespējas, tiek nodrošināta iespēja ne tikai 

mācīties,  

bet arī dalīties pieredzē un savā starpā diskutēt par 

aktuāliem jautājumiem.  

 

Tiešsaistes semināros aicināts piedalīties ikviens 

interesents. 

Tiešsaistes semināru norises laiki: 

Katru trešdienu no plkst.10.00 līdz 11.00. 
Lai piedalītos nepieciešams: 

- dators, 

- interneta pieslēgums, 

- austiņas un mikrofons. 
 

Dalība tiešsaistes semināros ir bez maksas. 
Virtuālās stundas dalībniekiem būs iespēja saņemt iegūto 
zināšanu apliecinošu dokumentu. 

 

 



 

                                                                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    
                

Virtuālā stunda –  
tiešsaistes mācību semināri  
bibliotekāriem 
 
2013.gada aprīlis - jūnijs 

Apmeklējuma nosacījumi 

 Viena tiešsaistes semināra ilgums – 1 stunda 
(60 minūtes). 

 Katras nodarbības beigās tiek uzdots mājas 
darbs, kas jāiesniedz 2 nedēļu laikā pēc 
nodarbības. Mājas darbi augšupielādējami 
atbilstošos Interneta resursos (piemēram, 
youtube.com) vai jāsūta uz Virtuālās stundas 
bibliotekāriem e-pastu apmacibas@3td.lv. 
Mājas darba izpildes laiks – vidēji 30 minūtes. 

 Tie, kuri nevar piedalīties klātienē, var 
izmantot tiešsaistes semināra ierakstu un 
noskatīties vēlāk. 

 Zināšanu ieguvi apliecinošs dokuments tiks 
izsniegts tiem dalībniekiem, kuri piedalījušies 
nodarbībā klātienē un iesnieguši mājas darbu 
noteiktajā termiņā. Apgūto tēmu un mācību 
stundu apjoms tiks summēts. 

 Reģistrējoties tiešsaistes seminārā, lūdzam 
norādīt pilnu vārdu un uzvārdu un 
pārstāvēto bibliotēku. 

 

Papildu informācija 

Aktuālā informācija par tiešsaistes semināriem:  
 3td projekta profilā bibliotēku portālā 

http://www.biblioteka.lv/libraries/tresais-
teva-dels/default.aspx 

 Kultūras informācijas sistēmu centra mājas 
lapā www.kis.gov.lv 

 

Projekta „Trešais tēva dēls” mācību koordinatore 
Inga Niedra, inga.niedra@kis.gov.lv  
 

Virtuālās stundas norisi nodrošina 
Microsoft Lync 2010 
 
 Vienots saziņas klients, kas nodrošina tūlītēju 

ziņojumapmaiņu un balss saziņu. 
 Saziņa iespējama neatkarīgi no tā, kur atrodas 

saziņas dalībnieki. 
 Dalībnieki redz pasniedzēja rādīto prezentāciju, 

dzird stāstījumu, var uzdot savus jautājumus gan 
rakstiski, gan mutiski. 

 Lai piedalītos Virtuālajā stundā, nav jāmēro ceļš 
uz semināra norises vietu. 

 Semināra nodarbības ierakstu var noskatīties arī 

vēlāk sev vēlamā laikā. 

 Vairāk kā 3/4 bibliotēku interneta lietotāju ir lūguši bibliotekāra palīdzību vai konsultāciju 
par datora lietošanu.  

 No dažādām apmācību formām bibliotēkā 2/3 lietotāju dotu priekšroku individuālām 
konsultācijām (61%). 

3td pētījumi 
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