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Profesionālās pilnveides izglītības programmas apraksts 
 

 

Programmas “Digitālā mārketinga metodes un rīki” mērķis: 

 Sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas digitālā mārketinga aktivitāšu 

organizēšanā, elektroniskās vides priekšrocību izmantošanā mārketingā un uzņēmuma 

attīstībā. 

             

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti: 

Programmas uzdevumi: 

1. Sniegt zināšanas par dažādu elektroniskās vides mediju un mārketinga metožu 

pielietošanu uzņēmuma preču un pakalpojumu popularizēšanā, uzņēmuma tēla 

uzlabošanā un komunikācijā ar esošajiem un potenciālajiem klientiem, 

2. sniegt praktiskās iemaņas mārketinga komunikācijas sagatavošanā un realizēšanā 

izmantojot digitalā mārketinga rīkus un medijus,  

3. nodrošināt kompetenci esošo datu izmantošanā biznesa attīstības vajadzībām 

izmantojot dazādus programnodrošinājumus.  

 

 

Mācību metodes: 

      Mācību metožu izmantošana ir cieši saistīta ar mācību priekšmeta mērķiem un 

uzdevumiem, tā kā programma ir virzīta uz datorsistēmu izmantošanu, tad visas mācību 

metodes bāzējas digitālās vides maksimālā izmantošanā sniedzot jaunas zināšanas, prasmes un 

praktiskās iemaņas. Pasniedzējs atšķirīgās situācijās no daudzveidīgā metožu klāsta izvēlas to 

mācību metodi, kura ir vispiemērotākā konkrētu mācību mērķu sasniegšanai. Izmantojamās 

mācību metodes: lekcijas un prezentācijas, informācijas demonstrējums, diskusijas, projektu 

metodes, situāciju izpēte un analīze, praktisko darbu prezentācijas, komandas darbs, 

patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, vizualizēšana, izmantojot digitālo vidi un specializēto 

programmnodrošinājumu. 

 

Programmas apguves kvalitātes novērtēšana: 

Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu 

un prasmju novērtējumu, kārto noslēguma pārbaudījumu, kas ietver teorētisko zināšanu un 

praktisko iemaņu pārbaudi prezentējot savu praktisko darbu pārskata sagatavošanā, atbilstoši 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītību. 

  

  

Tālākās izglītības un pilnveides iespējas: 

 turpināt izglītību profesionālās izglītības programmās, 

 izglītoties dažāda veida kursos un semināros. 
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MĀCĪBU PLĀNS 
 

 

 

 

 

 

Mācību priekšmeti 
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Profesionālie mācību priekšmeti     

Digitālā mārketinga metodes un rīki 
 

Ieskaite 
80 75 155 

Noslēguma pārbaudījums Ieskaite 5   5 

Kopā 85 75 160 
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Digitālā mārketinga metodes un rīki 

 

 
Apjoms stundās:   

teorija                      75 stundas 

praktiskās mācības  85  stundas 

kopā   160 stundas 

 

Mērķis: Sniegt teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas digitālā mārketinga aktivitāšu 

organizēšanā, elektroniskās vides priekšrocību izmantošanā mārketingā un uzņēmuma 

attīstībā. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Digitālā 

mārketinga 

stratēģijas  

Zīmolstratēģijas un Veikstpējas 

stratēģiju pielietošana digitālajā 

mārketingā. Digitālie mediju veidi un 

komunikācijas kanāli. 

Pielietošana 10 5 15 

Ieskaite 

2. 
Mērķa auditorijas 

definēšana 

Mērķa auditorijas digitālais ceļš, 

mērķa auditorijas izpētes metodes 

digitālajā vidē, dažādās mērķa 

auditorijas, to definēšana, mārketinga 

rīku pielietošana dažādām 

auditorijām. 

Pielietošana 10 5 15 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3. 

Domēni un 

elektroniskā pasta 

mārketinga 

pielietošana 

Domēnu veidi, to reģistrācija, domēns 

kā mārketinga rīks. E-pasta 

mārketinga metode un tā pielietošana. 

Personas datu aizsardzība. 

Pielietošana 5 5 10 

Ieskaite 
4. Sociālie mediji  

 Sociālo mediju veidi, to izmantošana 

mārketingā un e-komercijā, 

komunikācija sociālajos tīklos. 

Kampaņu plānošana sociālajos tīklos. 

 

Pielietošana 5 10 15 

5. 
Satura mārketings un 

SEO. 

Satura mārketings, satura veidošana, 

Meklētāju optimizācija (SEO), 

Reklāmkarogi (baneri), to veidi un 

pielietojums un metodes. Infografikas. 

 

Pielietošana 10 10 20 

6. 
Interneta vietņu 

analīzes rīki 

Google Analitic un citi analītiskie rīki. 

Interneta vietņu analīze, dažādu rīku 

pielietošana, analīzes pārskata 

sagatavošana 

 

Pielietošana 5 15 20 

Ieskaite 

7. 
Google Ads un 

remārketings 

Google Ads konta un kampaņu 

struktūra, meklēšanas algoritmi. 

Reklāmas kvalitātes novērtēšana. 

Kampaņu remārketinga organizēšana. 

Pielietošana 10 5 15 

8. 
Web dizains, web 

resursa plānošana un 

prototipēšana 

Web dizaina izmantošana, pielietojot 

dažādas grafiskās metodes. Web 

resursu plānošana, izveide dažādās 

platformās. Web resursu prototipu 

izveide. 

Pielietošana 10 10 20 

9. 
Mārketinga  

komunikācijas plāna 

sastādīšana 

Komunikācijas plāna sastāvdaļas un 

budžets. Mārketinga komunikācijas 

kampaņas organizācijas plāna 

sastādīšana un prezentēšana 

Pielietošana 10 15 25 

Noslēguma pārbaudījums  5 5 Ieskaite 

Kopā 75 85 160  
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PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 

ĪSTENOŠANAI NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLIE LĪDZEKĻI 

 
Nr.p.k. Materiālie līdzekļi Daudzums 

1. Tehnoloģiskās iekārtas un darba instrumenti  

1.1. Datori ar interneta pieslēgumu 16 

1.2. Projektors un ekrāns 1 

1.3. Profesionāli aprīkota mācību telpa konferenču un semināru 

organizēšanai 

1 

1.4. Tāfele balta ar rakstīšanas piederumiem mācību telpā 1 

1.5. Programnodrošinājums  1 

2. Materiāli, palīgmateriāli u.tml.  

2.1. 

Biroja materiāli (mapes, plastikāta vāciņi, dokumentu kabatiņas, 

papīrs, pildspalvas) 

Pēc nepieciešamības 

 

2.2. 

Mācību nodarbībai, grupu darba organizācijai nepieciešamie biroja 

materiāli (marķieri, krāsains papīrs, līmlapiņas, šķēres, papīra tāfele) 

Pēc nepieciešamības 
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PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 

ĪSTENOŠANAI NEPIECIEŠAMĀS PEDAGOGU KVALIFIKĀCIJAS APRAKSTS 

 

Nr. 

p.k. 

Mācību priekšmeta 

nosaukums 

Prasības pedagoga  profesionālajai un pedagoģiskajai 

izglītībai 

1. 
Digitālā mārketinga 

metodes un rīki 

Augstākā vai Profesionālā vidējā izglītība nozarē un pedagoģiskā 

izglītība atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
 


