
 

Aicina uz nodarbību 
“Dators: mans 

palīgs darbam!” 
 

Nodarbības laiks: 2016.gada 26.oktobris.10:00-15:30 

Vieta: LLU VMF TELPAS 
Semināru vadīs: Jānis Brakšs  (VA Bakalaura grāds informāciju tehnoloģijās, 
programmēšanā), Priekuļu tehnikuma datorkursa pasniedzējs   tehniskajiem 

priekšmetiem "Datoru ekspluatācija un apkope" un "Programmatūra") 

Organizējam šo semināru, lai iedrošinātu Jūs plašāk izmantot datora sniegtās 
iespējas, sekojot līdzi ērtākajām programmu versijām, turklāt maksimāli samazinot 

laiku, ko pavadām pie datora! Mācīsimies arī paši. 

Seminārā uzsvars tiks likts uz ikdienā biežāk izmantojamām datorprogrammām – 
Word un Excel. Tāpat pasniedzējs apmācīs dalībniekus labāk oriantēties internetā, 

ievērot droša interneta lietošanas priekšnoteikumus,  izveidot mājas lapu savai 
praksei sociālajos tīklos, kā arī uzturēt to, izmantojot plašās piedāvātās iespējas! 

Padomi un konkrētas darbības, kā aizsargāt savu datoru un personīgo profilu 
sociālajos tīklos un vietnēs! 

Seminārs noritēs pie datoriem, darbojoties individuāli vai grupās, pēc katra 
vēlēšanās! Dalībnieki aicināti ņemt līdzi savus datorus. (Būs pieejami arī mūsu 

sagādātie datori)  

Semināra programma 

9:30-10:00 Reģistrācija semināram. 
10:00-11:30 Semināra 1.daļa. Word, Excel – tas, ko nezinām, ka 

varam izmantot! 
11:30-12:00 Kafijas pauze 
12:00-14:00 Semināra 2.daļa. Interneta izmantošana, drošība, 

Facebook, Draugiem.lv, sociālo tīklu efektīva 
izmantošana, internetbankas izmantošana. 

14:00-14:30 Kafijas pauze 
14:30-15:30 Jautājumi, atbildes. 

 

 



Pieteikšanās:  
Lūdzam pieteikties semināram, aizpildot reģistrācijas formu (šeit saite) un veicot 

apmaksu par semināru līdz 20. oktobrim! 
 

Info atrodams arī www.vicinfo.lv un www.lvb.lv 
 

 
 

Dalības maksas: 
 

Reģistrējoties un veicot samaksu līdz 20.oktobrim 35 EUR 
Reģistrējoties un veicot samaksu pēc 20.oktobra 45 EUR 
LLU VMF studentiem, mācībspēkiem, līdz 20.okt. 20 EUR 
 
 

Dalības maksā iekļauti: dalība seminārā, sertifikāts, kafijas pauzes. 
 
Samaksu lūdzam veikt uz norādīto kontu: 
 

Veterinārmedicīnas Izglītības Centrs SIA 
40003409467 

K. Helmaņa iela 8, Jelgava LV – 3004 
SEB banka UNLALV2X 

LV63UNLA0008000467036 
 
 
 

Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt: Seminārs 26.10.2016. Vārds, Uzvārds, Sertif. 
nr.  

 
Seminārs pieteikts LVB kā kvalifikācijas celšanas pasākums. 
Sertifikātu par dalību seminārā dalībnieki saņems personīgi. 

 
Atsaucot dalību seminārā līdz 2016.gada 20. oktobrim, dalības maksa tiek atmaksāta 

pilnībā, pēc 20.oktobra atmaksā 50% no iemaksātās summas. 
 

Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt vicpasts@gmal.com  vai zvanīt  
29449939 (Sandra) 26341796 (Anete). 

 

 

 

https://goo.gl/forms/PAVF6nPBoOsfZQ6r1
http://www.vicinfo.lv/
http://www.lvb.lv/
mailto:vicpasts@gmail.com

