
E-prasmju nedēļa Jelgavas pilsētas bibliotēkās.     2014.gada 24. – 27.marts 

Datums, laiks Piedāvājums Vieta Dalībnieki, pieteikšanās 

24.-27.03. 
Plkst.10-19 Tematiskā izstāde „E – prasmes ikvienam – ieguvumi un riski” (datora un interneta 

lietošana, e-pakalpojumi, drošība internetā, interneta ētika, autortiesības) 

Jelgavas Zinātniskā 
bibliotēka* 

Nozaru abonements 

Visi interesenti 

24.-27.03. 
Plkst.10-19 

E-grāmatu lasīšanas ierīce. Pirms pērc, nāc izmēģināt  uz bibliotēku! JZB lasītava Visi interesenti 

24.-27.03. 
Plkst.9-17 

Pamatiemaņas darbā ar datoru senioriem bez priekšzināšanām, pieteikšanās bezmaksas 
apmācībām (8 stundu kurss) 

JZB 
Seniori, pieteikšanās pa 

tālr. 63007747 

24.03. 
Plkst.10.00 

Drošs internets un tīmekļa etiķete 
JZB   

mācību klase   
Visi interesenti 

24.,25.,26.,27. 
Plkst. 13.30-
16.00 

Pamatiemaņas darbā ar datoru senioriem bez priekšzināšanām, bezmaksas apmācības 
(krievu valodā) 

JZB   
mācību klase   

Grupa nokomplektēta, 
var pieteikties citā grupā 

(63046488) 

25.03. pl. 10.00 
un 17.00 

 
E-pasta izveidošana, darbs ar e-pastu JZB mācību klase Visi interesenti 

27.03.Pl. 10.00 
un 17.00 

Fotogrāfiju un citu attēlu apstrāde datorā, kārtošana, glabāšana 
JZB   

mācību klase   
Visi interesenti 

26.03. 
Plkst.12.00 

Prezentācija "Sociālie tīkli - to izmantošanas iespējas" (Facebook, draugiem.lv, twitter) 
JZB  

mācību klase 
Visi interesenti  

27.03. 
Plkst. 12.00 

Dokumentu noformēšanas pamatprincipi darba meklēšanā (CV, motivācijas vēstule, 
iesniegums) 

JZB  
mācību klase 

Visi interesenti 

24.03.  
Pl.11-13 
un 
27.03.  
Pl.14-16 

Darba meklēšana: zināšanu  novērtēšana, dokumentu sagatavošana (e-pasta adrese, 
CV, pieteikuma vēstule), interneta resursa apguve 

http://www.keycompetences.eu/wordpress/latvian-toolkit/ 

Bibliotēka 
„Pārlielupe”*  

Darba meklētāji ar 
priekšzināšanām 

interneta lietošanā 

25., 26., 27.03. 
Pl.11-13 

Interneta ābece senioriem, 6 stundu programma (krievu valodā) Bibliotēka „Pārlielupe” 
Grupa nokomplektēta, 

var pieteikties citā grupā 
(63011829) 

25., 26., 27., 
29.03. 
Pl.11.00 

Fotogrāfiju ievietošana datorā, apstrāde, apgriešana, defektu labošana Miezītes bibliotēka* 
Visi interesenti, piesakoties 

pa tālr. 63083151 

Pēc 
pieteikumiem 

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

Bērnu bibliotēka 
„Zinītis” * 

Skolēnu  grupas, pieteikt 
pa tālr. 63029093 

24.-27.03. 
15.00 

Izvēlies savu karjeru ar testu palīdzību www.niid.lv 
http://www.prakse.lv/karjerastests  

Bērnu bibliotēka 
Zinītis”  

Visi interesenti 

http://www.keycompetences.eu/wordpress/latvian-toolkit/
http://www.profesijupasaule.lv/lv/news
http://www.prakse.lv/karjerastests
http://www.niid.lv/
http://www.prakse.lv/karjerastests


 

 
 
 

* Jelgavas Zinātniskā bibliotēka (JZB ) Akadēmijas iela 26 
 Bibliotēka „Pārlielupe” Loka maģ. 17 
 Miezītes bibliotēka Dobeles šos. 100 
 Bērnu bibliotēka „Zinītis”  Lielā iela 15 
 
 

06.03.2014.                                                                                                               Sagatavoja   D.Avota, Jelgavas Zinātniskā bibliotēka, tālr. 63007747  
     

 


