
    
 

E-prasmju nedēļa 2017 

PASĀKUMU PROGRAMMA 

Latgales Centrālajā bibliotēkā un filiālēs 
 

Norises vieta 
Pasākuma veids un 

nosaukums 
Mērķauditorija Norises laiks Īss pasākuma apraksts 

Latgales Centrālā 

bibliotēka 
Rīgas iela 22a 

Tālr. 654 76345 

e-pasts: 

tatjana.hodokova@lcb.lv 

Informatīvs 

pasākums  

“EDS – tas ir 

vienkārši!” 

Pieaugušie, 

kuriem interesē 

darbs EDS 

sistēmā 

29.03. 

plkst. 

12.00-13.00 

Valsts Ieņēmumu dienesta (VID) speciālists 

pastāstīs par jauno aplikāciju „Pārmaksātie 

nodokļi” un gada ienākumu deklarāciju 

aizpildīšanu, izmantojot VID Elektroniskās 

deklarēšanas sistēmu (EDS). 

Bibliotekārā stunda 

“Sērfošana pa LCB 

mājas lapu” 

Vidusskolēni 

29.03.  

plkst.  

14.30-15.10 

Bibliotekārās stundas mērķis – attīstīt skolēnu 

informācijas meklēšanas prasmes un iemaņas. 

Skolēni tiks iepazīstināti ar LCB mājas lapas 

struktūru un saturu, ar informācijas 

meklēšanas iespējām datubāzēs un katalogos. 

E-prasmju nedēļas 

centrālo pasākumu 

tiešraides LCB 

lasītavā 

Visi interesenti 27.03.-02.04. 

Lekcijas, diskusijas, semināri un 

miestarklases iepazīstinās ar skolēniem, 

pedagogiem, uzņēmējiem un citiem 

interesentiem saistošiem jautājumiem – 

kiberdrošību un digitālajiem riskiem, studiju 

un karjeras iespējām IKT jomā, izglītotāju 

lomu digitālajā laikmetā, inovācijām un 

digitālo drošību uzņēmējdarbības sektorā.  

Bērnu bibliotēka „Zīlīte” 
Mihoelsa iela 58 

tālr. 65421750 

e-pasts: 

anna.pakere@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda 

“E-prasmes 

bibliotēkā” 

Visi interesenti 

25.03. 

plkst. 

11.00-12.00 

Interesenti tiks iepazīstināti ar LCB mājas 

lapu un tajā pieejamajiem e-resursiem. 

Praktiskajā darbā, izmantojot e-kataloga 

iespējas un sekojot sauklim “Meklē un tu 

atradīsi!”, tiks meklēts “ceļš” līdz grāmatai. 
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Norises vieta 
Pasākuma veids un 

nosaukums 
Mērķauditorija Norises laiks Īss pasākuma apraksts 

Gaismas bibliotēka 
Gaismas iela 9 

tālr. 65455648 

e-pasts: 

kristina.komarova@lcb.lv 

Tematisks pasākums 

“Skolēniem 

noderīgas interneta 

vietnes” 

5.-7. kl. skolēni 

8.-12. kl. skolēni 
25.03.-01.04. 

Skolēni tiks iepazīstināti ar LCB mājaslapu, 

tās struktūru un saturu, tiks aplūkota arī LCB 

e-kataloga mobilā versija. Tiks sniegta gan 

teorētiska informācija, gan piedāvātas 

praktiskas nodarbības. 

Piekrastes bibliotēka 
Aveņu iela 40 

tālr. 65430311 

e-pasts: 

anna.oleinikova@lcb.lv 

Bibliotekārā stunda  

“E-katalogs kā 

ceļvedis 

informācijas 

meklēšanā” 

8.-12. kl. skolēni, 

bibliotēkas 

lietotāji 

30.03.-01.04. 

Bibliotekārās stundas mērķis ir attīstīt 

bibliotēkas lietotāju informācijas meklēšanas 

prasmes. Pasākuma laikā lietotāji tiks 

iepazīstināti ar LCB e-kataloga izmantošanas 

iespējām informācijas meklēšanā. 

Ceriņu bibliotēka 
Lauska iela 16 

tālr. 65430660 

e-pasts: 

tatjana.zahare@lcb.lv 

E-stunda 

“Grāmatu lasīšana 

mobilajās ierīcēs” 

Abonementa 

lietotāji 

25.03.  

plkst.  

15.00-16.00 

E-stundas laikā abonementa lietotāji tiks 

informēti par grāmatu lasīšanas iespējām 

planšetdatorā un mobilajās ierīcēs. 

Jaunbūves bibliotēka 
18. novembra iela 161 

tālr. 65438173 

e-pasts: 

svetlana.lapane@lcb.lv 

Informācijas stunda 

“Ceļojums pa LCB 

mājas lapu” 

5.-7. kl. skolēni 

8.-12. kl. skolēni 
28.03.-01.04. 

Informācijas stundas laikā skolēni tik 

iepazīstināti ar LCB mājaslapu un tajā 

pieejamajiem e–resursiem. Pasākuma 

dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar 

bibliotēkas e-katalogu un datubāzēm, ka arī 

praktiski pielietot iegūtās zināšanas. 

Pārdaugavas bibliotēka 
Komunālā iela 2 

tālr. 65423339 

e-pasts: 

natalija.putroma@lcb.lv 

Informācijas stunda 

“Sērfošana LCB 

mājas lapā” 

Vidusskolas un 

pamatskolas 

skolēni, 

bibliotēkas 

lietotāji 

28.03.-31.03. 
Informācijas stundas laikā interesentiem tiks 

stāstīts par LCB mājas lapas resursiem. 
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