
 

Eiropas Digitālā nedēļa 2022 Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

PASĀKUMU PROGRAMMA 

 

Nosaukums Norises vieta Mērķauditorija Norises laiks Apraksts 
Iepriekšēja pieteikšanās un 

kontaktinformācija 

Darbnīca "Media Lab 
> TikTok" 

LCB ASV 
Informācijas 
centrā, Rīgas 

ielā 22a, 
Daugavpilī 

jaunieši, mediju 
darbinieki, 

komunikācijas 
speciālisti 

15.00-17.30 

Pasākuma dalībniekiem būs iespēja noskaidrot, kas 

ir algoritmi, kā tie darbojas sociālajos medijos un kā 

tie ietekmē indivīda ikdienu un pieredzi, izmantojot 

tieši TikTok platformu. Vietu skaits ir ierobežots, 

pieteikšanās līdz 22. martam. 

Pasākumu rīko biedrība "New East" un Ziemeļvalstu 

Ministru padomes birojs Latvijā, atbalsta LCB un LCB 

ASV Informācijas centrs. 

Ar pieteikšanos: 

plašāka informācija šeit 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas 

ASV Informācijas centra vadītāja 

Diāna Celitāne 

diana.celitane@lcb.lv 

Detect fake! Tiešsaistē 
7.–12. klašu 

skolēni 
21.–31.03. 

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 

Dari un proti digitāli! 
Klātienē/ 
attālināti 

5.– 9. klašu 
skolēni 

21.–31.03. 

Pasākuma laikā tiks sniegta informācija par digitālo 

risinājumu izmantošanu bibliotēkā. Skolēni tiks 

iepazīstināti ar bibliotēkas elektroniskā kataloga 

izmantošanu, e-pakalpojumu “Mana bibliotēka”, 

Latgales Centrālās bibliotēkas veidotajiem e-

resursiem un abonētajām datubāzēm. Skolēniem 

būs iespēja gūt praktiskas iemaņas informācijas 

meklēšanā. 

Ar pieteikšanos: 

654 21750 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles  

Bērnu bibliotēkas “Zīlīte” vadītāja 

Dace Jakovele 

dace.jakovele@lcb.lv  

http://www.lcb.lv/?lang=lv&nod=jaunumi&page=1&cid=7861
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Eiropas Digitālā nedēļa 2022 Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 

PASĀKUMU PROGRAMMA 

 

Nosaukums Norises vieta Mērķauditorija Norises laiks Apraksts 
Iepriekšēja pieteikšanās un 

kontaktinformācija 

Digitālās prasmes 
tavai ikdienai 

Klātienē/ 
attālināti 

7.–9. klašu 
skolēni 

22.–31.03. 

Pasākuma laikā skolēni tiks iepazīsies ar LCB e-

resursiem un gūs priekšstatu, kā tie var atvieglot 

mācīšanās un informācijas meklēšanas procesu viņu 

ikdienā. 

Ar pieteikšanos: 

654 30660 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Ceriņu bibliotēkas vadītāja 

Inese Lutoka 

inese.lutoka@lcb.lv  

IKT bibliotēkā: 
pieslēdzies un mācies! 

Klātienē/ 
attālināti 

9.–12. klašu 
skolēni 

22.–31.03. 

Bibliotekārajā stundā jaunieši iepazīsies ar LCB 

uzticamajiem e-resursiem, uzzinās, kādas 

priekšrocības ir autorizētiem bibliotēkas sistēmas 

lietotājiem un kā kļūt par 3td e-GRĀMATU 

bibliotēkas lasītājiem. 

Ar pieteikšanos: 

654 38173 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Jaunbūves bibliotēkas vadītāja 

Tatjana Zahare 

tatjana.zahare@lcb.lv 

Pilnveidosim digitālo 
pratību! 

Klātienē/ 
attālināti 

7.–9. klašu 
skolēni  

22.–31.03. 

Bibliotekārajā stundā skolēni iepazīsies ar LCB e-

resursu un e-pakalpojumu piedāvājumu un 

pilnveidos savu digitālo pratību. Skolēni tiks 

iepazīstināti ar LCB mājaslapu, pašu veidotājām un 

abonētajām datubāzēm, kā arī bibliotēkas e-

kataloga izmantošanas iespējām. Dalībniekiem būs 

arī iespēja praktiski pielietot iegūtās zināšanas 

informācijas meklēšanā.  

Ar pieteikšanos: 

654 30311 

 

Kontaktpersona: 

Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles 

Piekrastes bibliotēkas vadītāja 

Anna Oļeiņikova 

anna.oleinikova@lcb.lv 
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