
 

Digitālā nedēļa 2021 Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

PASĀKUMU PROGRAMMA 

 

Pasākuma nosaukums 
Pasākuma 

norises vieta 
Pasākuma 

mērķauditorija 
Pasākuma 

norises laiks 
Pasākuma apraksts 

Iepriekšēja pieteikšanās un 
kontaktinformācija 

Informatīvas 

publikācijas 

“Ceļvedis digitālajā 

pasaulē” 

www.facebook.

com/lcb.lv 
Visi interesenti No 22.03. 

Informatīvais ceļvedis izveidots ar mērķi informēt par bibliotēkas 

krājumu un palīdzēt lietotājiem orientēties bibliotēkas 

piedāvājumā. Ceļvedis sastāv no vairākiem blokiem – plašsaziņas 

līdzekļi, komunikācija, digitālās prasmes u. c.  

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas  

Lietotāju apkalpošanas nodaļas 

vadītāja 

Jeļena Dusjavičiene 

654 26422 

jelena.dusjaviciene@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda 

“Detect fake!” 
Tiešsaistē 

7.-12. klašu 

skolēni 
No 22.03. 

Bibliotekārās stundas laikā skolēni uzzinās par tiešsaistes rīkiem, 

kas palīdz pārbaudīt plašsaziņas līdzekļos publicēto informāciju, 

attēlus, video. Interaktīvo spēļu “Should you share?” un “Choose 

correct” laikā jaunieši pārbaudīs savas prasmes atšķirt viltus ziņu 

no patiesas. 

Pasākums notiek angļu valodā. 

Ar pieteikšanos: 

654 22483 
 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas  

ASV Informācijas centra vadītāja 

Diāna Celitāne 

diana.celitane@lcb.lv 

http://www.facebook.com/lcb.lv
http://www.facebook.com/lcb.lv
mailto:jelena.dusjaviciene@lcb.lv
mailto:diana.celitane@lcb.lv


 

Digitālā nedēļa 2021 Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

PASĀKUMU PROGRAMMA 

 

Pasākuma nosaukums 
Pasākuma 

norises vieta 
Pasākuma 

mērķauditorija 
Pasākuma 

norises laiks 
Pasākuma apraksts 

Iepriekšēja pieteikšanās un 
kontaktinformācija 

Tematisks pasākums 

“Mana ideālā 

prezentācija” 

Tiešsaistē 
7.-12. klašu 

skolēni 
No 22.03. 

Pasākumā tiks piedāvāti padomi, piemēri un uzdevumi, lai 

turpmāk katrs skolēns varētu izveidot savu ideālo prezentāciju. 

Tās ir zināšanas, kas noteikti noderēs ne tikai skolā, bet arī dzīvē. 

Ar pieteikšanos: 

654 49090 
 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas  

Ģimenes digitālo aktivitāšu centra 

vadītāja p. i. 

Raivis Mileiko 

raivis.mileiko@lcb.lv 

Tematisks pasākums 

“Ieskats viltus ziņu 

pasaulē: medijpratības 

pamati” 

Tiešsaistē 
10.-12. klašu 

skolēni 
No 22.03. 

Pasākuma laikā skolēni tiks iepazīstināti ar jēdzienu “medijs”. Tiks 

apskatīti vairāki viltus ziņu piemēri ne tikai Latvijā, bet arī ārpus 

tās, kā arī tiks izskatīti propagandas piemēri. Jaunieši uzzinās par 

neuzticamiem medijiem, kā arī par uzticamu informāciju nesējiem 

gan latviešu, gan krievu valodā. 

Tematisks pasākums 

“Plaģiātisms – tā veidi 

un sekas” 

Tiešsaistē 
10.-12. klašu 

skolēni 
No 22.03. 

Pasākuma laikā tiks aplūkotas šādas tēmas: kas ir plaģiāts, 

bibliogrāfiskās atsauces, literatūras saraksts un kā tas tiek 

noformēts. Skolēni tiks iepazīstināti ar dažādiem atsauču stiliem. 

Tiks apskatīti plaģiātisma piemēri, dažādi plaģiāta veidi un to 

izpausme. Skolēni tiks informēti, kādas sekas draud par 

plaģiātismu Latvijā, augstskolās un citās valstīs, un uzzinās, ar 

kādām programmām nosaka plaģiātu Latvijā un kāds ir kopējais 

plaģiātisma rādītājs Eiropā. 

mailto:raivis.mileiko@lcb.lv
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Pasākuma 

norises vieta 
Pasākuma 
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Iepriekšēja pieteikšanās un 
kontaktinformācija 

Virtuāla domātava 

“Domā un dari 

digitāli!” 

Tiešsaistē 
5.-9. klašu 

skolēni 
No 23.03. 

Pasākuma laikā tiks sniegta informācija par digitāliem resursiem 

un to lietošanas pamatprincipiem. Skolēni tiks iepazīstināti ar 

bibliotēkas elektroniskā kataloga izmantošanas iespējām, e-

pakalpojumu “Mana bibliotēka”, Latgales Centrālās bibliotēkas 

veidotajām un abonētajām datubāzēm. Tiks izspēlēta uzmanības 

spēle “Kam pieder logotips?”. 

Ar pieteikšanos: 

654 21750 
 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  

Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” vadītāja 

Dace Jakovele 

dace.jakovele@lcb.lv  

Digitālo prasmju 

nodarbība pusaudžiem 

“Digitālās drošības un 

pārliecības stunda” 

Tiešsaistē 
6.-9. klašu 

skolēni 
No 23.03. 

Pasākuma laikā skolēni tiks iepazīstināti ar iespējām, kā sevi 

pasargāt digitālajā vidē un kā domāt kritiski mediju telpā. 

Pasākuma noslēgumā dalībniekiem būs iespēja dalīties ar savu 

pieredzi digitālajā vidē un uzzināt citu jauniešu pieredzes stāstus. 

Ar pieteikšanos: 

654 30660 
 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Ceriņu bibliotēkas vadītāja 

Jeļena Panteļejeva 

jelena.pantelejeva@lcb.lv  

Tematisks pasākums 

“Medijpratības 

prasmes ikdienai” 

Tiešsaistē 
8.-12. klašu 

skolēni 
No 23.03. 

Kā būt medijpratīgam: padomi un piemēri, lai turpmāk skolēni 

varētu izvērtēt globālajā tīmeklī pieejamās informācijas 

patiesumu. Pasākuma laikā tiks aplūkota arī jauniešu vidū 

populārā sociālo mediju platforma Instagram. Tās būs zināšanas, 

kas noderēs dzīvē! 

Ar pieteikšanos: 

654 55648 
 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  

Gaismas bibliotēkas vadītāja 

Egija Gribuste 

egija.gribuste@lcb.lv 

mailto:dace.jakovele@lcb.lv
mailto:jelena.pantelejeva@lcb.lv
mailto:egija.gribuste@lcb.lv
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Pasākuma nosaukums 
Pasākuma 

norises vieta 
Pasākuma 

mērķauditorija 
Pasākuma 
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Iepriekšēja pieteikšanās un 
kontaktinformācija 

Bibliotekārā stunda 

“Bibliotēka Z 

paaudzei: lietderīgi, 

saistoši un pievilcīgi!” 

Tiešsaistē 
8.-12. klašu 

skolēni 
No 23.03. 

Bibliotekārās stundas mērķis – informēt jauniešus par bibliotēkas 

elektroniskajiem pakalpojumiem, attīstot skolēnu 

informācijpratību un veicinot uzticamu resursu izmantošanu 

pašizglītošanās un mācību procesā. Skolēniem tiks sniegta 

informācija par Latgales Centrālās bibliotēkas elektronisko 

katalogu, e-pakalpojumu “Mana bibliotēka” un iespēju lasīt 

grāmatas tiešsaistē 3td e-GRĀMATU bibliotēkā. 

Ar pieteikšanos: 

654 38173 
 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Jaunbūves bibliotēkas vadītāja 

Tatjana Zahare 

tatjana.zahare@lcb.lv 
Tematisks pasākums 

“Medijpratība – kur un 

kas?” 

Tiešsaistē 
5.-7. klašu 

skolēni 
No 23.03. 

Tematiskā pasākuma laikā skolēni tiks iepazīstināti ar 

medijpratību – noskaidros, kas ir mediji, mācīsies salīdzināt 

sociālajos medijos atrodamo informāciju un izvērtēt tās 

patiesumu. Esi kopā ar mums ceļā uz medijpratību! 

Bibliotekārā stunda 

“Medijpratība 

digitālajā vidē” 

Tiešsaistē 
7.-9. klašu 

skolēni 
No 23.03. 

Bibliotekārās stundas laikā skolēni uzzinās, kas ir medijpratība un 

cik svarīga tā ir mūsdienu pasaulē. Jauniešiem bieži vien ir grūtības 

atšķirt melus no patiesības, viņi uzticas sociālajos medijos 

atrodamajai informācijai, nepārbaudot to. Tāpēc skolēni tiks 

informēti, kā atpazīt viltus ziņas, fotogrāfijas un video, kā kritiski 

izvērtēt informāciju. Pasākuma gaitā skolēniem būs iespēja 

nostiprināt savas zināšanas praktiskos uzdevumos. 

Ar pieteikšanos: 

654 23339 
 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Pārdaugavas bibliotēkas vadītāja 

Inese Lutoka 

inese.lutoka@lcb.lv  

mailto:tatjana.zahare@lcb.lv
mailto:inese.lutoka@lcb.lv
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kontaktinformācija 

Bibliotekārā stunda 

“Digitālās iespējas 

ikdienai” 

Tiešsaistē, 

Skype platformā 

Individuāli 

bibliotēkas 

lietotāji 

(pieaugušie) 

20.03. 

plkst. 10.00 

Bibliotēkas lietotāji tiks informēti par Latgales Centrālās 

bibliotēkas e-kataloga un e-pakalpojuma “Mana bibliotēka” 

izmantošanu, vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla 

www.latvija.lv iespējām, kā arī citiem e-pakalpojumiem, kas 

nepieciešami, lai atvieglotu savu ikdienu. 

Ar pieteikšanos: 

654 30311 
 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Piekrastes bibliotēkas vadītāja 

Anna Oļeiņikova 

anna.oleinikova@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda 

“E-prasmes 

skolēniem” 

Tiešsaistē 
8.-12. klašu 

skolēni 
No 23.03. 

Jaunieši tiks iepazīstināti ar Latgales Centrālās bibliotēkas (LCB) 

mājaslapu, tās e-resursiem un datubāzēm, īpašu uzmanību 

pievēršot LCB e-kataloga un e-pakalpojuma “Mana bibliotēka” 

izmantošanas iespējām. 

Tāpat skolēniem būs iespēja veikt praktiskus uzdevumus 

informācijas meklēšanā, izmantojot e-kataloga mobilo versiju. 

Bibliotekārā stunda 

“Ticēt vai neticēt?” 

 

Tiešsaistē 
5.-7. klašu 

skolēni 
No 23.03. 

Bibliotekārās stundas laikā skolēni tiks iepazīstināti ar terminu 

“medijpratība”, kā arī tiks uzsvērta grāmatas kā medija loma 

dzīvē. Lai attīstītu skolēnu kritiskās domāšanas prasmes 

informācijas uztverē, tiks lasītas dažādas pasaku versijas, 

salīdzinot to saturu ar oriģinālajām pasakām. Skolēniem būs 

iespēja pārbaudīt savas spējas informācijas izvērtēšanā, 

piedaloties izglītojošā spēlē. 

 

http://www.latvija.lv/
mailto:anna.oleinikova@lcb.lv

