


Tiešsaistes pasākuma organizēšanas 
praktiskie aspekti



Pasākums tiešsaistē ir jebkura veida
pasākums, kurā piedālās divi vai vairāki
dalībnieki, kas mijiedarbojas virtuālajā
vidē tīmeklī, nevis tiekas fiziskā vietā.



Tiešsaistes pasākuma formas
Vebinārs Darba tikšanās

Lekcija Sporta nodarbības

Seminārs Projekta partneru tikšanās

Mācības Produkta prezentācija

Konference Svētku pasākumi

Kvesti Meistarklases

Tiešsaistē Ierakstā Hibrīdpasākumi





Platformas
ZOOM BLUE JEANS MEETINGS

MICROSOFT TEAMS JOIN.ME

CISCO WEBEX MEETINGS …
Maksas / bezmaksas

GOOGLE MEET

CLICKMEETING

DISCORD



Kā izvēlēties savu īsto 
platformu?
Iepriekšēja pieredze darbā ar konkrēto platformu;

Viegli lietojama (saprotama gan vadītājam, gan auditorijai);

Tehniska stabilitāte (it īpaši, ja liels dalībnieku skaits)

Minimālie tehniskie parametri platformas izmantošanai (ātrums, ...)

Drošība (safety and security) –ražotājs, citu cilvēku pieredze darbā 
ar platformu, pieslēgšanas no ārpuses, datu aizsardzība
Skaņas un attēla kvalitāte

!!! Platformas kapacitāte atbilst JŪSU pasākuma vajadzībām 

!!! IZMĒĢINIET PLATFORMU /TEST/



Funkcijas, kurām pievērst uzmanību, izvēloties platformu

Dalībnieku skaits 
(participants or

attendees)

Lietotāju skaits ar 
administratora 

tiesībam (host / co-
host)

Ērti lietojama funkcija 
´Dalīties ar ekrānu´

Iespēja ierakstīt 
tiešsaistes pasākumu 

Iespēja nodrošināt 
tiešsaistes pasākuma 

straumēšanu

Iespēja rādīt video 
tikšanās laikā

Iespēja izmantot 
interaktīvo tāfeli 

(whiteboard)
Iespēja rīkot aptaujas



Platformu un to funkciju salīdzinājums

Source: https://braveintheattempt.com/2020/04/05/web-meeting-throwdown-zoom-vs-
hangouts-meet-vs-teams-vs-webex-and-more/

https://braveintheattempt.com/2020/04/05/web-meeting-throwdown-zoom-vs-hangouts-meet-vs-teams-vs-webex-and-more/


Source: https://gcloud.devoteam.com/blog/comparing-zoom-microsoft-teams-and-google-meet

https://gcloud.devoteam.com/blog/comparing-zoom-microsoft-teams-and-google-meet


Tehniskais nodrošinājums

• Telpa ar labu skaņas izolāciju, bez papildus trokšņiem;
• Dators ar uzstādītu platformu, ko plānojat izmantot tiešsaistes pasākumā 

(Zoom, MSTeam, Cisco, u.c);
• Divi neatkarīgi interneta pieslēgumi ar stabilu ātrumu;
• Audio, kamera;
• Otra iekārta (dators, planšete, mobila ierīce); 
• Slēgta grupa organizatoru saziņai
• Citas aplikācijas - rīki, kas tiks izmantoti pasākumā - ielādējiet aplikācijas mob. 

ierīcē, pārbaudiet kā tas izskatās mobilā operētājsistēmā - Android, iOS;
• Pārbaudiet pasākuma uzstādījumus platformā;



Iestatījumi

• Pasākuma nosaukums; 
• Datums, laiks (laika zona);
• Pasākuma ilgums;
• Atkārtots pasākums  - tiks izmantots tāda pati saite;
• Drošības iestatījumi (ieeja ar paroli, ieeja tikai ar personisko ielūgumu,  iespēja izmantot čatu, 

annotate, ) *par dalībnieku reģistrāciju; 
• Video iestatījumi (pieslēdzoties, dalībniekiem tiek piedāvāts ieslēgt kameras);
• Skaņas iestatījumi /dalībnieki pieslēdzas ar izslēgtu mikrofonu, dalībnieki var ieslēgt 

mikrofonu/ var tikai organizators ar host/co-host tiesībām);
• Dažus no iestatījumi var mainīt pasākuma laikā;
• Aptaujas; 
• Dalīšana grupās;
• Straumēšana soc. tīklos , piem.
• Tulkojums;
• Uzstādījumi ir atkarīgi no Jūsu pasākuma vajadzībām un dalībnieka profili





Pasākuma dalībnieku piesaiste

1. Uzsaukums (6K) 

Pasākuma apraksts 
(mērķi, uzdevumi, 
mērķa grupa... )

Pasākuma 
nosaukums Datumi un laiki

Galvenās tēmas Pasākuma 
programma Lektori, eksperti

Cita informācija

Apraksta piemērs: https://latruscbc.eu/register-for-the-webinar-on-organising-project-online-events/

https://latruscbc.eu/register-for-the-webinar-on-organising-project-online-events/


Programma



Pasākuma dalībnieku piesaiste

2. Reģistrācijas forma

Vārds, Uzvārds Organizācija E-pasts, Tālrunis (?)

Jautājums par 
vebināra tēmu

Vai vēlētos 
piedalīties 

izmēģinājuma 
sesijā…

Es piekrītu, ka mani 
dati tiks izmantoti 

projekta 
vajadzībām.

Es piekrītu ka 
pasākuma laika tiks 

veikts ieraksts 
pasākuma 

vajadzībām



Pasākuma dalībnieku piesaiste

Informācijai jābūt
saprotamai

Dalībniekiem «draudzīgā» 
valodā

Izmantojiet arī citus kreatīvus
veidus kā piesaistīt dalībniekus -

pasākuma video                  
(ekspertu promo video u.c.)



«Piecas 
piektdienas»



Pasākuma dalībnieku piesaiste

3. Informācijas izplatīšana

Sociālajos tīklos 
Publikācijas
tematiskajos

portalos

E-pasta sūtījumi
potenciāliem

dalībniekiem *

Mājas lapā
Partneri ievieto / 

pārsūta
informāciju

...

*ievērojot datu
aizsardzības

regulu

Cik ilgi pirms ir jāsāk
izplatīt informāciju

par pasākumu
tiešsaistē? 



Komunikācija ar dalībniekiem
Pirms pasākuma
Pasākuma laikā
Pēc pasākuma



Pirms 
pasākuma

- Informēt dalībnieku par apstiprinātu dalību 
pasākuma (e-pastā, tālrunī). 

Apstiprinājumā: pasākuma nosaukums, datums un laiks,  programma, 
ilgums, laika zona, saite uz pasākumu; instrukcija kā pieslēgties/ ielādēt 
platformu, reģistrēties tajā, par pieslēgšanās laiku,  veidu - no datora, 
informācija par izmēģinājuma sesiju, ja tāda paredzēta, tālrunis un e-pasts 
saziņai ar pasākuma organizatoriem, par plānoto pasākuma ierakstīšanu,  
cita jūsuprāt svarīga informācija, piem. Par dalībnieka sagatavošanas 
pasākumam – jāsagatavo, piem. tēzes)

- Sniedziet atbalstu dalībniekiem ar īpašām vajadzībām

(pārliecinieties par dalībnieku pieejamo i-neta pieslēgumu, nosūtiet 
prezentāciju vai citus materiālus utt. 

- Noskaidrojiet vai dalībniekiem ir vajadzīgs kāds īpašs 
atbalsts



Piemērs



Pasākuma 
laikā

- Iepazīstiniet dalībniekus ar plānoto pasākuma  
programmu un formātu,

- Informējiet par pasākuma ierakstīšanu;
- Izskaidrojiet dalībniekiem tehniskās detaļas (mikrofons, 

kamera, reakcijas, citu rīku izmantošana, pieslēgšanas 
pasākumam atkārtoti, iespēja- čats/saruna)

- Iesaistiet dalībniekus pasākumā (aptaujas, darba grupas, 
u.c. darba formas);

- Veidojiet ar dalībniekiem atgriezenisko saiti;
- Nosūtiet dalībniekiem materiālus tiešsaistes platformā 

brīdī, kad tas ir nepieciešams;
- Informējiet dalībniekus par nepieciešamību pēc 

pasākuma aizpildīt izvērtēšanas anketu;
- Informējiet dalībniekus par turpmākām aktivitātēm;



Pēc pasākuma
- Nosūtiet dalībniekiem izvērtēšanas 

anketu (piem., google forms)
- Pēc anketas aizpildīšanas - nosūtiet 

dalībniekiem pasākuma materiālus 
(prezentācijas, izdales materiālus, 
darba grupas ziņojumu apkopojumus 
u.c);

- Uzturiet turpmāko komunikāciju ar 
dalībniekiem



Jūsu jautājumi? 



Kontakti

Nataļja Gudakovska – m.t. 29452445
E-pasts: natasha.gudakovska@gmail.com

Aleksandrs Milovs – m.t. 29700470
E-pasts: aleksandrs@jumc.lv

mailto:natasha.gudakovska@gmail.com
mailto:aleksandrs@jumc.lv

