
E-prasmju nedēļa 2015  

Preiļu reģiona pagastu bibliotēkās 

 Preiļu novads 

 

 

Saunas pagasta 
bibliotēka 

"Apgūstam datorprasmes"-individuālas konsultācijas 
e-prasmju nedēļas ietvaros 

Izglītojošā stunda skolēniem par bibliotēkā 
pieejamajām datu bāzēm 

24.- 26.marts 

25.marts 

Saunas pagasta 

Smelteru 
bibliotēka 

Informācijas stunda  "Profila izveide un darbošanās 

draugiem.lv vidē" jaunākā skolas vecuma bērniem 
 

"Informācijas meklēšana un rakstu atvēršana datu 
bāzē news.lv" visiem interesentiem 

 

 

24.marts plkst. 

16:00 

 

28.marts 
plkst.17:00 

Pelēču pagasta 

bibliotēka 

Izglītojoša un informatīva stunda 4.klases skolēniem 

"DROŠA DARBOSANĀS INTERNETĀ" 
 

 

24.marts 

plkst.10.00 

Pelēču pagasta 
Ārdavas 

Nodarbības : “Datorprasmes, ja vēlies zināt vairāk, 
nāc un uzzini " 

 

24.marts 

Aizkalnes 

bibliotēka 

Nodarbība “Digitālo fotoattēlu pēcapstrādes 

iespējas”  

Prezentācija “Dokumentārā mantojuma pieejamība, 

lai paplašinātu iedzīvotāju identitātes un dzimtu 

vēstures pētniecības iespējas interneta vietnēs ,,lvva-

raduraksti.lv” un ,,Periodika.lv”  

24.marts plkst. 

16.00 

26.marts plkst. 9.30 

 Aglonas novads 

 

 

Aglonas 

novada CB 

Senioru diena "E-pakalpojumi atvieglo tavu 

ikdienu!" - konsultācijas senioriem par e-
pakalpojumu izmantošanu  

Jauniešu diena "Esmu prasmīgs bibliotēkas 
elektroniskā kataloga lietotājs" - konsultācijas 

elektroniskā kataloga izmantošanā (grāmatu  
pagarināšana, rezervēšana u.c. jautājumi)  

Informatīva izstāde " Kādi e-pakalpojumi ir pieejami 
tiem, kas meklē savas dzimtas saknes?"  

 

24.marts no 

plkst.11.00-17.00 

 

26.marts no plkst.  
13.00-18.00 

 

23. - 27.martam 

 



Grāveru 
pagasta 
bibliotēka 

Nodarbības mazajiem bērniem „Mācies zīmēt un 
krāsot datorā!” 

„Meklējam darbu”. Konsultācijas un apmācības 

bibliotēkā par darba meklēšanas iespējām internetā, 
CV un motivācijas vēstules sagatavošana 

Atvērto durvju diena. Individuālas konsultācijas 
datorprasmju apguvē ikvienam interesentam 

 
 

23.marts 

 

25.marts 

 

26.marts 

Šķeltovas 

pagasta 
bibliotēka 

Latvenergo pakalpojumu izmantošana - individuālas 

apmācības pieaugušajiem  
 

"Logs uz pasauli caur monitora gaismu" aktivitātes 
skolēniem un vecākiem 

24.-26.martam 

 

26.marts 

 

Kastuļinas 

pagasta 
bibliotēka 

“Digitālās LNB kolekcijas"- nodarbība 7.klases 

audzēkņiem 
"Palīdzi meklēt darbu". Darba meklēšanas iespējas ar 

interneta palīdzību, CV rakstīšana un nosūtīšana.( 
Bezdarbniekiem) 

Atvērto durvju diena. Individuālās konsultācijas 
interesentiem. 

www.eprasmes.lv portāla video "Kā sevi pasargāt? 
"- nodarbība 5.-7.klašu skolēniem 

23.marts 

24.marts 

 

25.marts 

26.marts 

                      Riebiņu novads 

 

 

Riebiņu 

novada CB 

“Internets un sabiedrība”   - tematiskā izstāde    

 
E-prasmju nedēļas atklāšana  -tiešraide  

Auditorija: bibliotēkas apmeklētāji un citi interesenti 
 

 „Runājošās pasakas! Kas tās tādas? „  
   Auditorija :  1. klases skolēni 

 
 

 
“Darba meklējumi e-vidē”   

Konsultācijas darba meklētajiem  
Iepazīšanās ar darba sludinājumu klāstu internetā 

(www.e-darbs.lv, www.nva.gov.lv, www.visidarbi.lv) 
Auditorija: visi interesenti  

 
„ Ieskaties un atrodi atbildes Letonika.lv „ 

  Auditorija: 5. klases skolēni    

 
 “Internetbankas lietošana: ātri, ērti, apdomīgi” 

23.-30.martam 

23. marts  

 

Plkst.10.00 

 

24.marts no 
plkst.9.00-11.00 

 

 

plkst. 12.00 

25.marts no 

http://www.e-darbs.lv/
http://www.nva.gov.lv/
http://www.visidarbi.lv/


Internetbankas lietošana un to piedāvājums 
(ib.swedbank.lv, ib.seb.lv) 
Auditorija: visi interesenti       

 
„ Ceļo un izzini sendienu Latviju portālā Zudusī 

Latvija”  
 Auditorija:  10. klases audzēkņiem  Riebiņu 

vidusskolā 
 

 “Nāc, iepazīsim elektroniskā  kataloga piedāvātās 
iespējas un priekšrocības” 

Preiļu reģiona bibliotēku kopkataloga (Preiļu, 
Aglonas, Riebiņu, Vārkavas novadu bibliotēkas) 

iepazīšana un autorizēta lietotāja iespējas, 
priekšrocības. 

Auditorija: jaunieši un studenti 

plkst.10.00-12.00 

 

25.marts plkst.9.00 

 

 

28.marts 
plkst.12.00 

 

 

 

Silajāņu 
bibliotēka 

Visiem interesentiem: BIS Alise e-kataloga 
izmantošana. E-pakalpojumi  - www.ibanka.lv; 

www.vid.gov.lv   
E-prasmes  :  informācijai, saziņai    

 

24. – 26.martam 

Gailīšu 

bibliotēka 

Konsultācijas visiem interesentiem. E-prasmes: 

palīgs savas dzimtas izpētē 

 

25.marts 

plkst.14.oo 

Galēnu 

bibliotēka 

"Digitālais ceļojums" - konsultācijas informācijas 

meklēšanā portālā letonika.lv (iespēja nobalsot par 
Latvijas gada monētu.) 

Konsultācijas informācijas meklēšanā Lursoft 
laikrakstu bibliotēkā, periodika.lv, NAIS datu bāzē 

Konsultācijas deklarāciju aizpildīšanā VID mājas 
lapā 

Konsultācijas un praktiskas nodarbības CV 
noformēšanā un sūtīšanā pa e-pastu 

 

23.marts 

 

24.marts 

25.marts 

26.marts 

 

Sīļukalna 
bibliotēka 

 

Datu bāze Letonika lv.  
Tavas iespējas portālā www.latvija.lv 

Pieejamie pakalpojumi lauksaimniekiem 
www.lad.gov.lv ; www.e-latvenergo.lv – tas ir 

vienkārši ! 

 

 

23.-27.martam 

Kotļerovas 

bibliotēka 

Bērnu iepazīstināšana ar datu bāzes ,,Letonika’’ 

iespējām 

 

23.-27.martam 

Kastīres 

bibliotēka 

Literatūras izstāde “E-prasmes ikvienam”  

 

24.-28.martam 

http://www.ibanka.lv/
http://www.vid.gov.lv/


Visiem interesentiem : 
E-pakalpojumi, drošība internetā, interneta ētika.  
Iepazīšanās ar bibliotēkas  abonētajām datubāzēm. 

Kā rezervēt sev grāmatu e-katalogā? 
 

Izvēlies savu karjeru ar testu palīdzību. Skolēni, 
jaunieši.www.niid.lv; 

www.profesijupasaule.lv/lv/news  
www.prakse.lv/karjerastests  

 
Interneta ābece pieaugušajiem -bez priekšzināšanām. 

Grupas nodarbības (pieteikties pa telefonu 
(65326452) 

 
E-pakalpojumi ikdienai (produktu un pakalpojumu 

iegāde internetā) .Pašapkalpošanās iespējas portālā 
e-latvenergo.lv.  

 
 No sava fotoaparāta – datorā. Attēlu ievietošana un 

apstrāde. Visi interesenti. 
 

Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka: Zudusī 
Latvija. Saglabāsim kultūras mantojumu fotogrāfijās 

 

 

24.-26.martam 

 

 

 

25.marts 

 

24.marts 

 

24, 25, 26, 
28.marts 

28.marts 

Rušonas 
bibliotēka 

Iepirkšanās internetā, populārās internetveikalu 
adreses 

Apmācības senioriem: internetbanka 
 

“E-vide” : konkurss skolēniem 
 

 

24.marts 

25.marts  

26.marts 

Pieniņu 

bibliotēka 

 

Nodarbība lauksaimniekiem : LAD – pieteikšanās 

EPS sistēmā 

24.marts 

              Vārkavas novads 

 

 

Rožkalnu 
bibliotēka 

 

Konsultācijas IT piedāvāto iespēju izmantošanā 

ikdienā ( Internetbanku lietošana, kā sagatavot CV, 

datu bāzes u.c.)  

Kādus darījumus var nokārtot neizejot no mājas, ja 

Tev ir internets? Ieskats www.latvija.lv 

piedāvājumā. 

Kā zināt vai tavs dators ir inficēts? Ienāc 

www.esidross.lv! 

Kas tas par koku ? -  LASĀMKOKS ! Rimicānu PII 

grupiņas Sprīdītis audzēkņu iepazīstināšana ar 

LASĀMKOKA sniegtajām iespējām 

23.-26.martam 

 

 

 

 

24.marts 

http://www.latvija.lv/
http://www.esidross.lv/


Upmalas 
bibliotēka 

 

 

 

 

Internetbankas lietošanas apmācības.Norēķini e-vidē 
. E-resursi un to pieejamība bibliotēkā 

Lasi avīzes bez maksas ! Informācijas meklēšana un 
rakstu atvēršana laikrakstu portālā www.news.lv 

Valsts un pašvaldības e – pakalpojumu izmantošanas 
iespējas. Portāla www.latvija.lv pakalpojumi 

Latvijas iedzīvotājiem 

E-pakalpojumu piedāvājums Lauksaimniecības datu 

centra mājas lapā 

 

24. marts  no plkst. 
10.00- 12.00 

25.marts  no plkst. 

10.00- 12.00 

26.marts  no plkst. 
10.00- 12.00 

 

Vanagu 

bibliotēka 

 

Izstāde „Meklē, novērtē, izmanto un radi ” 

 „Nāc uz bibliotēku un uzzini nezināmo!” 

- praktiskās nodarbības i-bankas izmantošanā. 

 

„E-portāli, kas atvieglos Tavu dzīvi!” – iepazīšanās 

ar datubāzi Letonika.lv 

  

E-apmācības : LDC elektroniskie pakalpojumi, 

elektroniskā datu ievade un jaunā datu ievades 

programma. Nodarbības vadīs Terēzija Jaunromāne 

un Janīna Poplavska 

 

Pēcpusdiena ar filmu „Anastasija” 

24. – 27.martam 

24.marts no 9.00-
12.00 

 

25.marts no10.00-

14.00 

 

26.marts 

 

 

26.marts 

plkst.14.00 

 

Arendoles 

bibliotēka 

 

Praktiskas nodarbības: e-pakalpojumu lietošanas 

iespējas. Bibliotēkā pieejamās datu bāzes  

 

    

24. – 26.martam 

Vārkavas 
pagasta 

bibliotēka 

 

"No klikšķa līdz pieskārienam!" - iepazīšanās ar 
planšetdatoru un e-grāmatu lasītāju. ( 5.-7.klašu 

skolēni) 
 

"Aicinājums uz pirmo klikšķi!" - praktiska 
darbošanās digitālajā vidē senioriem 

 

23.marts 12.30  
25.marts plkst.9.00 

 

26.marts 

plkst.11.00  

 

 

 

http://www.news.lv/

