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Mācības 
• Padziļinātās mācības (apt. 100h), teorētiskais saturs attālināti

• E-mācību moduļi (MOOC principi, 6 nedēļas, 12h, caur Valsts 
Administrācijas skolas platformu, autentifikācija ar 
www.latvija.lv). Prezentācijas, lekcijas, lasāmgabali, intervijas, 
demonstrācijas.

• 2020.gadā, darbs ar personām ar GRT, darbs ar vardarbībā 
cietušām un vardarbību veikušām personām, darbs ar 
atkarīgām un līdzatkarīgām personām – 1069 (1002; 947);

• 2021.gads – 754 (vēl plānotas 13 grupas (3 000 personas))
• Laiks, elastīgi pielāgojams savam ritmam.

Covid ietekmē pieņēmām ātrāk un nesāpīgāk!

http://www.latvija.lv/


Mācības / supervīzijas

• Metodiskie / informatīvie materiāli elektoroniski (gan mācību 
ietvaros, gan ikdienas darbā;

• Lēni, bet arī supervīzijas pāriet uz attālinātu režīmu;

• Šķēršļi – nedrošība (ieraduma spēks), tehnika un infrastruktūra 
(datori, austiņas mikrofoni, telpa, kur netraucēti runāt);

• Supervīzijas krīzes situācijās - tiešsaistē

• PēcCovid laiks?



Komunikācija / informēšana

• Digitalizācija vs digitālā pārvaldība

• PIEEJAMS un UZTVERAMS!

• Drošs un kritiski izvērtēts

• Viegla valoda, mazāk ir labāk

• Spējas sagatavot materiālus 
(vizualizācija. t.sk. datu, video, 
aktīvas saites, kur atrodama 
papildus informācija)

• Platformu pārzināšana, tai pat laikā 
jauni kanāli analogai informācijai





Jauni digitāli formāti
• Video lekcijas, video informācija, podkāsti

• Resursu tirgus, konferenču / semināru ieraksti, cilvēkstāsti

• Pierakstu veikšana un sistematizēšana, darba plānošana

• DROŠĪBA! Īpaši svarīgi attālinātā darba laikā.

LV digitālās prasmes – 43% vismaz pamata līmenis, 23% virs pamatlīmeņa –
33% bez prasmēm

Mums visiem ir jāattīsta savas digitālās prasmes (strādāt ar viedierīcēm, 
programmatūru un lietotnēm) un jāmeklē veidi un iespējas, kā tās pielietot 
radot pieejamāku, drošu, vieglāk uztveramu un pievilcīgāku informācijas 
saturu. 

Turklāt, meklējot veidus kā kombinēt formātus (dati, stāsti, video, audio, 
bildes, animācijas, infografikas) jaunu un pielāgotāku risinājumu izstrādei!



Resursi
Kur sameklēt iespējas uzlabot digitālās 
prasmes:

• Gudralatvija.lv

• Linkedin.com/learning

• Rigatechgirls.com

• Startit.lv

• Startdesign.lv

• Elementsofai.lv

Digitālo prasmju pilnveides programma 
Baltijā, Microsoft sadarbībā ar LU inovāciju 
centru


