E-prasmju nedēļa
18. -24.03. 2013
Preiļu reģiona (Preiļu, Aglonas, Riebiņu, Vārkavas novads)
bibliotēkās
Preiļu novads
Pelēču bibliotēka
18. martā
plkst. 11.00 Digitālais piedzīvojums Pelēču pagasta bibliotēkā .
Bibliotēkas apmeklētājiem darbs ar interneta pārlūkprogrammām, meklēšanas
sistēmām. E-prasmju pilnveidošana, sociālo tīklu un internetbankas, e-pakalpojumu
lietošanas iespējas. Bibliotēkā pieejamo datubāzu izmantošanas iespējas
20. martā
plkst. 14.00 Mana digitālā vide. Pasākums bērniem par drošību un datu aizsardzību
internetā, sociālie tīkli un digitālie mediji
Saunas bibliotēka
No 18.-24. martam
Saunas pagasta bibliotēkas apmeklētāji varēs izpildīt IKT drošības prasmju
barometru www.ecdl.lv/equardtest
20. martā
Konkurss 5.-9. kl.skolēniem „ Pārbaudi savas latviešu valodas gramatikas zināšanas
ar www.tilde.lv ”
22.. martā
Erudīcijas konkurss 5.-9.kl.skolēniem „Meklēsim atbildes www.letonika.lv ”
Smelteru bibliotēka
19. martā
Pieaugušajiem informācijas stunda :
” Vēsturisko laikrakstu un žurnālu lasīšanas iespējas LNB digitālajā bibliotēkā ”
Vidējā skolas vecuma bērniem informācijas stunda :
”Lasāmkoks - elektroniskā bibliotēka bērniem ”

Aizkalnes bibliotēka
No 18. -22. martam izstāde „ E-pakalpojumi ērtākai ikdienai ”
18. martā no plkst. 11.00-14.00 nodarbības apsveikumu, ielūgumu un afišu veidošanā
interneta vidē. Nodarbības vadīs RTU students Jānis Džeriņš
21. martā no plkst. 10.00-12.00 notiks apmācības lopkopībā nodarbinātajiem par
Lauksaimniecības datu centra mājaslapā pieejamajiem e-pakalpojumie
Līču bibliotēka
20. martā

Pasākums "Tavas iespējas portālā www.latvija.lv"

Aglonas novads
Aglonas novada CB
No 18.-24. martam

Bibliotēkā darbojas : anonīmā „Drošāka interneta” kaste.
Bibliotēkas lietotāji piedalās aptaujas anketas aizpildīšanā par interneta izmantošanu.
20. martā
„ Mana digitālā vide, cik tā ir droša?” – pārrunas ar pusaudžiem par iesūtītajiem
jautājumiem.
Grāveru bibliotēka
18.martā
10.00-12.00 E-prasmju portfelis - nodarbinātība. Darba piedāvājumu meklēšana
internetā
19.martā
10.00-12.00 Digitālais piedzīvojums senioriem. Par portālu www.senioriem.lv
20.martā
13.00 -16.00 E - pakalpojumi internetā. Individuālas konsultācijas par rēķinu apmaksu
internetā
21. martā
10.00-11.00 „ Mans draugs dators.” Pasākums pirmsskolas vecuma bērniem
14.00 -17.00 apgūsti datu bāzi „Letonika”. Individuālas konsultācijas par
www.letonika.lv resursu izmantošanu mācībās

Šķeltovas bibliotēka
19. martā
9.00 -10.00

„ Pirmie soļi darbā ar datoru un internetu." Apmācība cilvēkiem bez

priekšzināšanām
22. martā
11.00 „ Mans draugs dators ” pasākums Šķeltovas bērnudārza audzēkņiem
Riebiņu novads
Riebiņu bibliotēka
Drošības barometrs – interneta drošības testi skolu jauniešiem 18.-24.martam
15. – 31. martam
„Esi e-prasmīgs!”. Tematiska literatūras izstāde
18. – 24. martam
„ Pirmie soļi e-prasmēs vidējai paaudzei”. Individuālas konsultācijas, populārāko
sociālo tīklu apskats
19. martā
plkst.11.00 „ Filmas, televīzija, radio… internetā”. Informācijas stunda visiem
interesentiem
22. martā
plkst. 10.30 „ Nāc un iepazīsties”. Pasaku pēcpusdiena portālā www.pasakas.net
Mērķauditorija – PII „ Sprīdītis”
19. martā
plkst. 14.20 „ Iepazīsimies! Letonika.lv”. Mini konkurss . Mērķauditorija – 5.kl.
skolēni
22. martā
17.00 „ Komunikācijas iespējas ar Skype” . Apmācība senioriem
Rušonas bibliotēka
19. martā
Digitālais piedzīvojums.Novada mājas lapas prezentācija www.riebini.lv.
Sludinājumu portāls www.ss.lv

20. martā
E prasmju portfelis: skolēniem: manas prasmes izmantojot e-pakalpojumus – tests
elektroniskajā vidē.Iedzīvotājiem: taupi laiku un naudu! E-pasts, internetbankas,
sociālie tīkli un to lietošana
21. martā
Pārbaudi latviešu valodas zināšanas. Konkurss www.tilde.lv
Gailīšu bibliotēka
19. martā
9.00 līdz 16.00 apmeklētāju konsultācijas "Interneta piedāvātās iespējas", iespēja
sekot konferencei -tiešraidei "Digitālais piedzīvojums".
Sīļukalna bibliotēka
No 18. -24. martam
Lasītāji iepazīstas ar mājas lapu www.e-prasmes.lv
Izstāde „ Internets un es ”
Stabulnieku bibliotēka
18. martā
„Cik labas datorprasmes man ir? ” E - prasmju pārbaude gan pieaugušajiem, gan
bērniem www.maciespats.lv.
19. un 20. martā pasākums „Skatīsimies latviešu filmas!”Latviešu filmu skatīšanās
www.filmas.lv.

21. martā
„Lasi avīzes bez maksas!”.Iepazīšanās ar datu bāzi Lursoft Laikrakstu bibliotēka
„ Ievērtē pats un dalies ar citiem! ”. Pasākums,akcija pusaudžiem un jauniešiem
sociālajos tīklos
Kotļerovas bibliotēka
No 18. - 24.martam
Izstāde „Ko piedāvā mums e- pasaule? "

Silajāņu bibliotēka
No 19. – 23. martam
„Mans draugs Dators ” - E-prasmju nedēļas ietvaros jaunāko klašu skolēniem
iespēja padziļināti iepazīties ar datora un interneta piedāvātajām iespējām
Galēnu bibliotēka
No 18. – 23. martam
Izstāde „Mūsu pagasts - elektroniskā vidē ”
19. martā
Informācijas stunda 4.klases skolēniem - datu bāze www.letonika.lv
Kastīres bibliotēka
No 18. – 23. martam
Zināšanu tests skolēniem ,, Es –elektroniskā vidē ” ; ,,Tildes birojs aicina uz zināšanu
pārbaudi ”
20.martā
Apmācība ,,Pirmā iepazīšanās ar datoru- senioriem ”
21.martā
,,Drošs internets bērniem”. Nodarbību vada skolotāja Silvija Šuksta

Vārkavas novads
Upmalas bibliotēka
18. martā
no plkst.10.20 - 12.00 Upmalas bibliotēka informē par Lauksaimniecības datu centra
piedāvātajām iespējām lauksaimniekiem apgūt e-prasmes, informācija par mazo un
mikro uzņēmumu iespējām piedalīties e-prasmju uzlabošanas projektā!
19. martā
no 10.00 līdz 13.00

Dienas tēmas „Digitālais piedzīvojums” ietvaros risināsies

dažādas e-prasmju aktivitātes senioriem, izmantojot portālu www.latvija.lv. Valsts
pārvaldes un pašvaldību e-pakalpojumi .Informācija par reģistrēto darba stāžu līdz
1996. gadam un vecuma pensiju .Sociālie pakalpojumi - ģimene, bērni, veselība

20. martā
no 10.00 līdz 13.00 Dienas tēma : E-uzņēmējiem: Uzņēmuma reģistra pakalpojumi.
Informācija par mazo un mikro uzņēmumu iespējām piedalīties e-prasmju
uzlabošanas projektā! Drošība interneta vidē.

Vanagu bibliotēka
No 18. – 22. martam
izstāde: „E-prasmes manai izaugsmei un karjerai”
18. martā
no plkst. 14:00 – 16:00 E-prasmju apgūšana lauksaimniekiem. Nodarbības vada
Janīna Poplavska
22. martā
no plkst. 13:00 – 16:00 datorprasmju apmācība senioriem „Digitālais piedzīvojums
senioriem!” . Nodarbības vada Rēzeknes Augstskolas studente Laura Cepurnice
Arendoles bibliotēka
18. martā
plkst. 10.oo
Sadarbībā ar Lauksaimniecības datu centru e-prasmju apgūšana lauksaimniekiem
Rožkalnu bibliotēka
18.martā
no plkst.12.20 - 13.30
Sadarbībā ar Lauksaimniecības datu centru piedāvā lauksaimniekiem apgūt e-prasmes
savā dzīvesvietā

