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Latvijas Arhitektu savienības lekcijas vai semināra filmēšana un publicēšana PKPP.LV * 
(filmēšana bez dalībniekiem klātienē LAS telpās) 

 Nosaukums  Piezīmes 
1.  Programmas, laika grafika saskaņošana un provizoriskais vērtējums saskaņā ar LAS cenrādi (pēc pieprasījuma) 
2.  Video lekcijas novērtēšana saskaņā ar LAS cenrādi (pēc pieprasījuma) 
3.  Filmēšana, montāža, pēcapstrāde, sagatave PKPP saskaņā ar LAS cenrādi (pēc pieprasījuma) 

iespēja - filmēt klientam un iesniegt 
gatavu video, sekojoši izmaksas būs par 
video materiāla sagatavošanu PKPP 

4. i Facebook straumēšanas nodrošināšana vai  Arhitekti nesaņem apliecinājumu par 
Facebook live skatīšanos 

Zoom vebināra nodrošināšana ar straumēšanu Facebook  Apliecinājumus saņem tikai Zoom 
vebināra dalībnieki 

5. i Vebināra Zoom platformā administrēšana, apliecinājumu izsniegšana 
(izmaksas norādītas stundā un par dalībnieku skaitu vebinārā) 

95 - maksimālais dalībnieku skaits;  
papildu	licences	pirkšana	–	pēc	
vienošanās 

6.  Informācijas publicēšana LAS mājas lapā latarh.lv  
(Facebook vai Zoom vebināra gadījumā tiek informēti 2x) ** saskaņā ar LAS cenrādi 

7. i Informācijas publicēšana LAS Facebook kontā   
(Facebook vai Zoom vebināra gadījumā tiek informēti 2x)** saskaņā ar LAS cenrādi 

8. i Infomācijas publicēšana LANĀ  saskaņā ar LAS cenrādi 
9.  Informācijas izsūtīšana e-pastos   

(Facebook vai Zoom vebināra gadījumā tiek informēti 2x) ** saskaņā ar LAS cenrādi 

10.  Video lekcijas izvietošana PKPP vietnē uz 5 dienām saskaņā ar LAS cenrādi 
11. i Pagarināšana uz nākamjām dienām, kopā ne vairāk par 15 darba dienām 

PKPP vietnē 
Pagarinot video PKPP, tiek atkārtoti 
izsūtīti e-pasti un koriģēta informācija LAS 
mājas lapā un FB kontā (par to atsevišķa 
maksa netiek piemērota) 

 
 
*  pkkp.lv  ir professionalās kompetences pilnveides pasākumi (PKPP) ir Latvijas Arhitektu savienības uzturēta mācību e-

sistēma.  
** Informācija tiek izvietota: 1) pirms Zoom vebināra (+FB) pasākuma ; 2) pirms video publicēšanas PKPP 
i   Izvēles iespēja 
 
Papildus informācija: seminari@latarh.lv  
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