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Rīka Canva izmantošana mācību 

satura veidošanai  
 

Nodarbības laikā iepazīsieties ar tiešsaistes rīku Canva.com, ko iespējams izmantot 

stundu tēmu veidošanai, lai: 

• uzskatāmā veidā pasniegtu datus un informāciju (prezentāciju dizainus, 

• logo, plakātus, skolas avīzes, ielūgumus utt.); 

• efektīvi demonstrētu stundas tēmu; 

• apvienotu tekstu un grafiku; 

• sarežģītu informāciju pasniegtu vienkārši un saprotami; 

• jebkuru tēmu padarītu krāsainu un interesantu. 

Rīks darbojas jebkurā pārlūkprogrammā bez spraudņiem vai instalācijām. 
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Canva atvēršana un profila izveide 

1) Atveriet interneta pārlūkprogrammu un www.canva.com 

 
2) Lai izveidotu savu profilu, spiediet uz Reģistrēties 

3) Aizpildiet reģistrācijas formu ar nepieciešamo informāciju vai izmantojiet Google 

profilu 

4) Pēc profila izveides, lai atvērtu savu Canva profilu, spiediet uz  Pieslēgties un ievadiet 

iepriekš norādīto e-pastu un paroli vai Google, Facebook profila datus. 

 

  

Valodas izvēle 
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Canva sākuma lapa 

 
 

 

Jauna noformējuma izveide 
1) Izvēloties Izmēru pielāgošana, Jums būs iespēja izvēlēties darbam nepieciešamos 

izmērus, kā arī iespējams pikseļu vietā izvēlēties mm vai cm 

 

 
2) Izmantojot meklēšanas logu iespējasm ievadīt Jums nepieciešamā noformējuma 

nosaukumu, piemēram, plakāts, prezentācija, ielūgums (uzaicinājums), Facebook, 

logotips, brošūra, grāmatzīme, vizītkarte, programma, prezentācija, utt. 

Lai izveidotu jaunu darbu 

Meklēšanas logs 

Noformējumu bibliotēka 
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3) Bet ja vēlaties apskatīt visu Canvas piedāvājumu, spiediet uz Izveidot noformējumu, 

ritinot uz leju redzēsiet visus noformējumus, kas sadalīti pa kategorijām 

 
4) Darba vieta 

 

 

 
 

 

5) Zemāk aprakstīta rīku sadaļa Veidnes – šajā sadāļā iespējams izvēlēties jau gatavas 

veidnes, kuras iespējams rediģēt 

6) Veidnes, kurām redzat Bezmaksas ikonu, tās ir bezmaksas, bet ja veidnei nav 

uzraksta, tad šai veidnei ir pievienots kāds maksas elements, lai šo veidni lejupielādētu 

jāsamaksā 

Darba 
lapa 

Rīki 

Faila nosaukums 

Pievienot jaunu lapu 

Lai atgrieztos sākuma logā 
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7) Lai izvēlētos konkrēto veidni, tikai uzklikšķiniet uz tās 

8) Veidni iespējams rediģēt, lai to izdarītu uzklikšķiniet uz tās elementiem uz pārrakstiet 

savu tekstu, mainiet novietojumu, teksta attēlu izmērus 

 

9) Elementi sadaļā iespējams atrast bezmaksas foto, režģus jeb kolāžas, figūras, 

diagrammas, līnijas, rāmjus, ilustrācijas, ikonas 

 
 

Maksas 

Teksta stilu, kas netbalsta latviešu garumzīmes un mīkstinājuma zīmes, iespējams pašiem 
pievienot garumzīmi vai mīkstinājuma zīmi 
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10) Ikonām iespējams mainīt krāsu 

  
11) Teksts, lai pievienotu tekstu, spiediet uz Pievienot tekstlodziņu 

 
12) Lai rediģētu tekstu 

 

13) Canva piedāvā arī teksta stilus, kas atbalsta latviešu valodas rakstzīmes 
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14) Fons, veidnes fona maiņai 

 

15) Ja vēlaties, piemēram, plakātam pievienot savas skolas logo, Jums jāizmanto rīks 

Augšupielādēt, lai pievienotu savu attēlu spiediet uz Augšupielādēt attēlu 
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16) Tā kā Canva darbojas tieššasitē paveiktais tiks saglabāts automātiski 

17) Canvas augšējā daļa 

 

18) Kopīgot, ja vēlaties paveikto darbu kopīgot ar kādu kolēģi, ievadiet kolēģa e-pasta 

adresi, izvēlaties viņa opcijas – rediģēt vai skatīt, spiediet uz Sūtīt uzaicinājumu 

 
19) Lai saglabāto darbu Lejupielādētu, spiediet uz zemākredzamo ikonu un tad uz 

Lejupielādēt 

 

 

Lai izveidotu savam attēlam caurspīdīgu fonu, varat izmantot tiešsaistē pieejamu rīku 
ej.uz/caurspidigs  

 


