
Kā sūtīt mazāk e-pastu, lai 

sarīkotu pasākumu?  

 
Laiku saskaņošana ar 

http://www.doodle.com/


Informācijas sabiedrībā darba 

produktivitāte samazinās... 

• Neproduktīvās ikdienas darbībās:  

• E-pasta sarakste 

• Nevajadzīgas darbības  interneta sociālo 
mediju vidēs  

• u.c.  

 

• Neproduktīva informācijas apstrādē: 

• Nerezultatīva meklēšana  

• Viena un tā paša satura pārrakstīšana 

• Informācijas publicēšana vairākos kanālos 
ar dažādām interneta programmām 

• Dokumentu saglabāšana un pārnese 
dažādos formātos  

• Neautomatizēta datu pieprasīšana no 
dažādām datu bāzēm   

• u.c.  

 

 

Aptaujas laiks: 2004. 

Izlase: 600 organizācijas ASV 

3 lielumu grupās, finanšu 

pakalpojumu, pārvaldes, 

ražošanas un veselības 

aprūpes jomās. 

Avots: IDC’s Proving the Value 

of Content Technologies Study, 

2004.  



Vēlamies sarīkot semināru   

10 cilvēkiem 
Cikos tiek 3 galvenie runātāji?   

Laiku saskaņošana ar 

svarīgākajiem runātājiem  

Cikos tiek pārējie? 

Laiku saskaņošana ar 

pārējiem semināra 

dalībniekiem 

 

Kopā  Daudz  

X 10  



Ceturdiena 

8. septembris 

Piektdiena 

9. septembris 

Sestdiena 

10.Septembris 

Andris 10.00-13.00 10.00-13.00 14.00-17.00 14.00-17.00 

 

Lāsma   

Agrita    

Laura  

Jānis   

Sanita   

Kristaps    

Dace   

Edgars   

Mārcis  

Seminārs notiks  

šajā laikā, jo tiek lielākā daļa  



 

http://www.doodle.com/


 

Doodle interaktīvais kalendārs 

Video par Doodle (Angliski)  

http://www.doodle.com/pa3srakfcwz85kku
http://www.youtube.com/watch?v=uF21v14dr0g


Kad lietot Doodle?  

• Ātri jāsaorganizē vairāki cilvēki 

• Cilvēku laika plānojums ir nenoteikts  

• Cilvēku laika plānojums ir dinamisks   

• Cilvēki nevēlas aizpildīt garas reģistrācijas 

formas 

• Jums pašiem ir svarīgāki darbi par e-pastu 

pārbaudīšanu un rakstīšanu 

 



• Koncertu, izrāžu u.c. pasākumu ātra 

plānošana 

• Grāmatu rezervēšana 

• Pierakstīšanās pie speciālista  

• Konsultācijas pasniedzējiem 

• Skype konferenču laiku 

saskaņošana 

 

Piemēri 



 

Doodle izmantošana 

populāras grāmatas 

rezervēšanai grāmatu klubā  

Grāmatu klubs  

http://www.doodle.com/g9nq9skg44ifnb5g
http://www.gramatuklubs.blogspot.com/


Alternatīvas 

• Microsoft Outlook 

• Google Calendar 

• Apple iCal 

http://www.youtube.com/watch?v=cr-yWrmyEY4
https://www.google.com/calendar/
http://www.apple.com/support/ical/


Kā ātri tikt galā ar projektu 

atskaitēm ? 

Laika uzskaites tabulu kopīga 

aizpildīšana ar  

Google Spreadsheets 

docs.google.com


Sadarbības dokumenti 

• Lai nebūtu jāsūta 

daudzie e-pasti ar 

pielikumiem 

• Lai neapmaldītos 

daudzajās izmaiņās 

• Lai visiem vienlaikus 

būtu pieejama 

jaunākā dokumenta 

versija 

 

 



Sadarbības dokumentu lietojumi 

• Kopīgu rakstu rakstīšanā un 

rediģēšanā 

• Ūdens skaitītāju rādītāju 

nodošanā (mazās mājās)  

• Projekta pieteikumu veidošanā 

• Aptaujas datu ievadīšanā 

• Laiku rezervācijā  

• Kopīgu prezentāciju veidošanā 

 



Elektroniskā pieteikšanās uz 

konsultācijām 

 

http://bit.ly/bootXz


 



Problēma 

• Sociālo tīklu portāli ir plaši, nesakārtoti, 

haotiski un nepārskatāmi, tāpēc tajos ir 

grūti pārbaudīt cilvēku reputāciju.  

 



ES 



Dzīvais un aktīvais tīkls 

ES 



 

http://www.linkedin.com/


  

Mans profils 

Linked In  

• Pieredze 

• Izglītība 

• Rekomendācijas  

• Nozare 

• Valsts   

Manas augstskolas 

profils Linked In  

• Pieredze 

• Izglītība 

• Rekomendācijas  

• Nozare 

•Valsts 

Annas profils 

Linked In  

• Pieredze 

• Izglītība 

• Rekomendācijas  

• Nozare 

• Valsts 

Jāņa profils  

Linked In  

• Pieredze 

• Izglītība 

• Rekomendācijas  

• Nozare 

• Valsts  



 

Linked In personiskā  

tīkla statistika   

Linked In  

video (Angliski) 

http://www.linkedin.com/
http://www.youtube.com/watch?v=IzT3JVUGUzM
http://www.youtube.com/watch?v=IzT3JVUGUzM
http://www.youtube.com/watch?v=IzT3JVUGUzM


 


