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E-prasmju nedēļas pasākumi  Jelgavas novada bibliotēkās 

2014. gada 24. - 29. marts 

 

  Datums, laiks                                             Piedāvājums Vieta Dalībnieki 

24.03. 9.00– 10.00 Rēķini un citi maksājumi internetā Elejas pagasta bibliotēka Visi interesenti 

24.03.14.00-15.00 Jaunumi un meklēšana datu bāzēs Letonika lv, news.lv, Latvija.lv  Elejas pagasta bibliotēka Visi interesenti 

25.03.9.00–10.00   CV un motivācijas vēstuļu   sagatavošana, saglabāšana un nosūtīšana Elejas pagasta bibliotēka Visi interesenti 

25.03.14.00-5.00 Gaidām pavasari, klausāmies un atpazīstam  putnu dziesmas Elejas pagasta bibliotēka Visi interesenti 

27.03.9.00 – 10.00   Kas jāzina par drošību internetā? Elejas pagasta bibliotēka Visi interesenti 

27.03. 

14.00-15.00 

Saturīga, kvalitatīva brīvā laika pavadīšana internetā (filmas, grāmatas, 

izglītojošas spēles) 
Elejas pagasta bibliotēka Visi interesenti 

24.03.10.00-12.00 E- apmācības senioriem Glūdas pagasta Nākotnes bibliotēka Seniori 

25.03.10.00-12.00 E- pakalpojumi darba meklējumos un karjeras veidošanā Glūdas pagasta Nākotnes bibliotēka Visi interesenti 

27.03.10.00-12.00 Internetbankas lietošanas apmācība Glūdas pagasta Nākotnes bibliotēka Visi interesenti 

28.03. 

12.00-13.00 

Portāla www.drossinternets.lv  

apmeklēšana kopā ar jaunāko klašu skolēniem 
Glūdas pagasta Nākotnes bibliotēka Sākumskolas skolēni 

24. 03. E-prasmju nozīme darbā.  NVA iespējas, sludinājumu ievietošana Jaunsvirlaukas pag. Staļģenes 

bibliotēka 
Visi interesenti 

25.03. E-pakalpojumi ērtākai ikdienai    : inbox.lv, 1188.lv ; bibliotēkas piedāvātie 

e-pakalpojumi, bibliotēkas katalogs un citi bezmaksas e-resursi.  

Jaunsvirlaukas pag. Staļģenes 

bibliotēka 
Visi interesenti 

27.03. Internetbankas pakalpojumi.   Cik drošs ir internets? Jaunsvirlaukas pag. Staļģenes 

bibliotēka 
Visi interesenti 

28.03. Pieteikuma vēstule, CV , E pasta izveidošana   Jaunsvirlaukas pag. Staļģenes 

bibliotēka 
Visi interesenti 

24. – 28.03. „Internets manā dzīvē”,  anketēšana Jaunsvirlaukas pag. Staļģenes 

bibliotēka 
Visi interesenti 

25.03. 

10.00-17.00 

Rēķinu samaksa internetbankā. Darba meklēšana internetā, CV un 

motivācijas vēstule 

Jaunsvirlaukas pagasta Vecsvirlaukas 

bibliotēka 
Visi interesenti 

26.03.  

10.00-15.00 
     e- pasta izveidošana.  Sociālie tīkli (draugiem.lv; facebook.com; twitter ) 

Jaunsvirlaukas pagasta Vecsvirlaukas 

bibliotēka 
Visi interesenti 

27.03.  Senioru diena. Senu draugu meklēšana, filmas un dziesmas no pagājušajiem Jaunsvirlaukas pagasta Vecsvirlaukas Seniori 

http://www.drossinternets.lv/
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11.00- 15.00 gadiem, fotogaleriju aplūkošana un veidošana bibliotēka 

28.03.  

12.00-17.00 
Informācijas meklēšana internetā 

Jaunsvirlaukas pagasta Vecsvirlaukas 

bibliotēka 
Visi interesenti 

29.03.12.00-14.00 Elektroniskās  datu bāzes bibliotēkā,  e-katalogs Jaunsvirlaukas pag. Vecsvirlaukas bib. Visi interesenti 

23., 24., 26., 27.03. 

1400-1600 
Portāla www.latvija.lv  e-pakalpojumu  lietošana – apmācība senioriem Kalnciema pagasta bibliotēka Visi interesenti 

24.03. 

1400-1500 
Mācies un uzzini spēlējot 

Kalnciema pagasta bibliotēkas Bērnu 

nodaļa 
Bērnu nodaļas apmeklētāji 

25.03. 

 1400-1500 
Portāla drossinternets.lv iepazīšana 

Kalnciema pagasta bibliotēkas Bērnu 

nodaļa 
Bērnu nodaļas apmeklētāji 

25.03. 

1100-1600 
Datorprasmju pārbaude ar IT barometrs Kalnciema pagasta bibliotēka Visi interesenti 

25.03. 

 1200-1400 
LNB portāls „Zudusī Latvija” un digitālā bibliotēka Kalnciema pagasta bibliotēka Visi interesenti 

24.-28.03. Lasi avīzes internetā Kalnciema pagasta bibliotēka Visi interesenti 

28.03.  

10.00 -11.00 
Kā atrast darbu internetā ? Kalnciema pagasta bibliotēka Visi interesenti 

26., 27.03. 

1200-1400 
Atvieglo dzīvi – maksā internetā Kalnciema pagasta bibliotēka Visi interesenti 

23., 24.03. 

1100-1200 
CV un motivācijas vēstules sagatavošana Kalnciema pagasta bibliotēka Visi interesenti 

27.03. 

1400-1500 
Informācijas meklēšana datu bāzēs 

Kalnciema pagasta bibliotēkas Bērnu 

nodaļa 
Bērnu nodaļas apmeklētāji 

28.03. 

1400-1500 
e-pakalpojumi izglītības izvēlē 

Kalnciema pagasta bibliotēkas Bērnu 

nodaļa 
Bērnu nodaļas apmeklētāji 

23., 24.03. 

1300-1400 
Iedzīvotāju ienākuma deklarācijas aizpildīšana internetā Kalnciema pagasta bibliotēka Visi interesenti 

24.03. 

16.00-18.00 
Interneta iespējas Lielplatones pagasta bibliotēka Datoru lietotāji iesācēji 

25.03.13.00-14.00 MS Word un Excel programmas Lielplatones pagasta bibliotēka Datoru lietotāji iesācēji 

27.03.10.00-12.00 Interneta iespējas Lielplatones pagasta bibliotēka Datoru lietotāji iesācēji 

24.03.14.00-15.00 Drošība un ētika interneta lietošanā. Esi drošs!  Portāls drossinternets.lv  Līvbērzes pagasta bibliotēka Skolēni 

http://www.latvija.lv/
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27. 03. 

10.00- 11.00 

Nodarbinātība un digitālais darbs. Tas ir tik vienkārši! 

„Saites darba meklētājiem”  
Līvbērzes pagasta bibliotēka 

Bezdarbnieki un citi 

interesenti 

29.03. 

14.00- 18.00 

Latvija.lv  e- pakalpojumi un e- iespējas. 

Izmantosim „ Latvijas filmas bibliotēkās”  (www.filmas.lv) 
Līvbērzes pagasta bibliotēka 

Visi interesenti 

27.03 

9.00-18.00 

„MANS DRAUGS DATORS” – datorprasmju un informācijpratības 

apguve sākumskolas vecuma bērniem 

Platones pagasta Lielvircavas 

bibliotēka 
Sākumskolas skolēni 

28.03.  

9.00-18.00 
Lursoft laikrakstu bibliotēka www.news.lv , informācijas meklēšana 

Platones pagasta Lielvircavas 

bibliotēka 
Visi interesenti 

29.03. 

9.00-18.00 
Bērnu drošība internetā, portāls www.drossinternets.lv  

Platones pagasta Lielvircavas 

bibliotēka 
Skolēni 

24.03. Senioru diena:  senioru padome apgūst e-prasmes internetā un apmāca 

savus vienaudžus 
Sesavas pagasta bibliotēka Seniori 

25.03. Interneta pakalpojumi portālā latvija. lv., internetbanka, deklarāciju 

aizpildīšana, darba piedāvājumi u.c. interesentu jautājumi 
Sesavas pagasta bibliotēka Visi interesenti 

26.03. Jaunāko klašu skolēnu diena „Vai Tu atpazini atlidojušo gājputnu balsis?”  

Putnu attēli un balsis internetā 
Sesavas pagasta bibliotēka Jaunāko klašu skolēni 

27.03. Tavas turpmākās mācību gaitas Sesavas pagasta bibliotēka 9. klašu skolēni 

28.03. Izklaides diena internetā- mūzikas ieraksti, latviešu filmas, ceļojumi pa ES 

skaistākajām vietām, skolas  biedru meklēšana, draugi ārzemēs u.c. (Pēc 

apmeklētāju vēlmēm) 

Sesavas pagasta bibliotēka Visi interesenti 

24., 25., 27., 

28.03. 

10.00-15.00 

Iepazīšanās ar e-pakalpojumiem : 

* valsts un pašvaldības e-pakalpojumu izmantošanas iespējas :  

www.epakalpojumi.lv,  www.latvija.lv (vajadzīga ibankas karte) 

* informācijas meklēšana, 

* laikrakstu lasīšana portālā  www.news.lv, 

* maksājumu veikšana, izmantojot internetbanku pakalpojumus  

www.e-latvenergo.lv, (vajadzīga ibankas karte) 

Sesavas pagasta Bērvircavas bibliotēka Visi interesenti 

24., 25., 27., 

28.03. 

15.00-17.00 

Grāmatu meklēšana elektroniskajā kopkatalogā. 

Droša interneta lietošana -   www.drossinternets.lv . E-grāmatas  

www.pasakas.net, www.lasamkoks.lv 

Sesavas pagasta Bērvircavas bibliotēka Skolēni 

24., 25., 27., 28.03. Individuālas konsultācijas un apmācības darbā ar datoru Sesavas pagasta Bērvircavas bibliotēka Visi interesenti 

24.03. Praktiskas nodarbības darba meklējumos. Svētes pagasta Jēkabnieku bibliotēka Visi interesenti, īpaši darba 

http://www.news.lv/
http://www.drossinternets.lv/
http://www.epakalpojumi.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.news.lv/
http://www.e-latvenergo.lv/
http://www.drossinternets.lv/
http://www.pasakas.net/
http://www.lasamkoks.lv/
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11.00-17.00 Kā uzrakstīt un sagatavot dokumentus darba meklējumos meklētāji 

25.03.11.00-17.00 Grāmatu meklēšana elektroniskajā katalogā Svētes pagasta Jēkabnieku bibliotēka Visi interesenti, 

Skolēni 

26.03.11.00-15.00 Rēķini un citi maksājumi internetbankā Svētes pagasta Jēkabnieku bibliotēka Visi interesenti 

27.03.15.00-17.00 Portāls www.pasakas.net . Pasakas un klausāmgrāmatas internetā Svētes pagasta Jēkabnieku bibliotēka Bērni 

28.03.11.00-17.00 

 

Bezmaksas datubāzes bibliotēkā un to izmantošana (Letonika, Lursoft 

Laikrakstu bibliotēka) 

Svētes pagasta Jēkabnieku bibliotēka Visi interesenti 

25.03. 10.00 Interaktīvās tāfeles izmantošanas iespējas darbā  

ar bērniem 
IKSC „Avoti”, Valgunde 

Bērnudārza „Lācītis”  bērni 

un audzinātājas 

24.-30. 03. Tematiska literatūras izstāde,  konsultācijas ”Skolēnu drošība internetā” Valgundes pagasta bibliotēka Visi interesenti 

26.03. Datubāzes bibliotēkā: www.letonika.lv (atbildēt uz konkursa jautājumiem), 

e-katalogs  
Vilces pagasta bibliotēka 8.kl. skolēni 

27.03. Individuālas apmācības interneta lietošanā.  e-pakalpojumi iedzīvotājiem 

www.latvija.lv , laikraksti www.news.lv, internetbanka  
Vilces pagasta bibliotēka Seniori 

28.03. E-prasmes iesācējiem, datora un interneta lietošana, individuālas apmācības Vilces pagasta bibliotēka Visi interesenti 

27.03.12.00-17.00 Iepazīsti e-vidi jeb pirmais klikšķis iesācējiem datora un interneta lietošanā Vilces pagasta Ķīves bibliotēka Visi interesenti 

28.03. 

12.00-17.00 

Praktiska apmācība noderīgu vietņu lietošanā:  www.latvija.lv  

www.lad.gov.lv    www.vid.gov.lv  

www.e-latvenergo.lv  Internetbankas lietošanas apmācība 

Vilces pagasta Ķīves bibliotēka Visi interesenti 

29.03. 

10.00-13.00 

Iepazīsti e-vidi jeb pirmais klikšķis tiem, kas uzsāk datora un interneta 

lietošanu. (Multenes, filmas, spēles, sociālie tīkli) 

Vilces pagasta Ķīves bibliotēka Skolēni 

26.03. 

13.00 

E-pakalpojumi un e-iespējas. 

Apgūt e-prasmes, lai iesaistītos darba tirgū 
Vilces pagasta Ziedkalnes bibliotēka 

Jebkurš interneta lietotājs. 

Darba meklētāji 

26.03.     

16.00 

Portāla www.latvija  izmantošanas iespējas. 

Internetbankas izmantošana 
Vilces pagasta Ziedkalnes bibliotēka 

Jebkurš interneta un e-

pakalpojumu lietotājs 

29.03.      

13.00 

Jelgavas bibliotēku e-kataloga izmantošana. 

Datu bāzes Letonika lv. izmantošana, ieinteresēt piedalīties  konkursos 

Vilces pagasta Ziedkalnes 

bibliotēka 

Ikviens interesents. 

Skolēni 

27.03.  

Visu dienu 

Bērnu drošībai internetā - portāla www.drossinternets.lv  iepazīšana kopā ar 

jaunāko klašu skolēniem. 
Vircavas pagasta bibliotēka Skolēni 

25.03.13.00-18.00 Informācijas meklēšana un rakstu atvēršana portālā news.lv Vircavas pagasta bibliotēka Visi interesenti 

28.03.10.00-12.00 Pirmie soļi darbā ar datoru Vircavas pagasta bibliotēka Visi interesenti 

http://www.pasakas.net/
http://www.letonika.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.lad.gov.lv/
http://www.vid.gov.lv/
http://www.e-latvenergo.lv/
http://www.latvija/
http://www.drossinternets.lv/
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24.03. 

10.00-14.00 

Interneta iespējas informācijas laikmetā 

(elektroniskie rēķini un citi pakalpojumi internetā) 
Zaļenieku pagasta bibliotēka Visi interesenti 

25.03.10.00-12.00 «Pirmais klikšķis» - konsultācija iedzīvotājiem bez e-prasmēm Zaļenieku pagasta bibliotēka Visi interesenti 

27.03. «Esi informēts» - elektroniskais katalogs, Lursoft.lv, news.lv,  Letonika.lv Zaļenieku pagasta bibliotēka Visi interesenti 

28.03. 

9.00-12.00 

E-apmācības senioriem «Zināšanas no paaudzes paaudzei», portāls Zudusī 

Latvija un Lursoft laikrakstu bibliotēka 
Zaļenieku pagasta bibliotēka Seniori 

24.-28.03. Tematiska izstāde «Tavas iespējas internetā» Zaļenieku pagasta bibliotēka Visi interesenti 

28.03. 

15.30 „Soli pa solim informācijas pasaulē”- informācijas meklēšana internetā, 

Inbox.lv (dokumentu saglabāšana, pievienošana), Skype, e-latvenergo.lv 
Zaļenieku pagasta Ūziņu bibliotēka 

Seniori, pieteikšanās:  

63086657, 29420785 

Gunita.Kulmane@jelgavasno

vads.lv  

29.03. 

14.00 „Iepazīsim un lietosim kopā” bibliotēkā pieejamās datu bāzes – Lursoft 

laikrakstu bibliotēku News.lv, Letonika.lv. 

Nekropole.info – personu un kapu kultūrvēsturiska enciklopēdija 

Zaļenieku pagasta Ūziņu bibliotēka 

Ikviens interesents, 

pieteikšanās: 630 86657, 

29420785 

Gunita.Kulmane@jelgavasno

vads.lv 
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