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Latgales Centrālā bibliotēka 

Rīgas iela 22a 

Tālr. 65476343 

e-pasts:  

aleksejs.sidorovs@lcb.lv 

Digitālās nedēļas 

centrālo 

pasākumu 

tiešraides 

19.03.-23.03. Visi interesenti 

LCB nozaru literatūras sektorā tiks translēti 

Digitālās nedēļas centrālie pasākumi – 

prezentācijas, diskusijas, konferences un 

viktorīnas par digitālo vidi, nacionālo 

kiberdrošību, mākoņdatošanas ieguvumiem un 

izaicinājumiem, jauniešu uzvedību digitālajā vidē, 

datu aizsardzību un citiem jautājumiem. 

E-veselība 

iedzīvotājiem 

20.03.  

plkst. 14.00-15.00 
Visi interesenti 

Lekcijas dalībnieki tiks iepazīstināti ar valsts 

veselības aprūpes elektroniskās informācijas 

sistēmas “E-veselība” izmantošanu, elektronisko 

darbnespējas lapu un zāļu recepšu apriti. 

Speciālists atbildēs uz interesentu jautājumiem. 

Seminārs notiks LCB pasākumu zālē (3. stāvā) 

VSAA 

pakalpojumu 

pieprasīšana 

elektroniski 

22.03. 

plkst. 14.00-16.00 
Visi interesenti 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) 

speciālists pastāstīs par VSAA e-pakalpojumiem, 

izziņu elektronisku pieprasīšanu, elektroniskajiem 

iesniegumiem, to sagatavošanu un iesniegšanu, kā 

arī atbildēs uz klātesošo jautājumiem.  Seminārs 

notiks LCB pasākumu zālē (3. stāvā) 

LCB filiāle Bērnu bibliotēka 

“Zīlīte” 

Mihoelsa iela 58 

Tālr. 6542175 

e-pasts: 

anna.pakere@lcb.lv 

Kā uzzināt? 

Kam jautāt? 
20.03.-23.03. 

Sākumskolas, 

pamatskolas 

skolēni 

Informācijas meklēšana bibliotēkā pieejamajos 

e-resursos: abonētajās un bibliotēkas veidotajās 

datu bāzēs, elektroniskajā katalogā, bibliotēkas 

mājaslapā. 
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LCB filiāle Pārdaugavas 

bibliotēka 

Komunālā iela 2 

Tālr. 65423339 

e-pasts:  

natalija.putroma@lcb.lv  

 Digitālās 

prasmes – 

mācībām, 

saziņai un 

izklaidei 

20.03.-23.03. Pamatskolēni 

Digitālo prasmju darbnīcas gaitā skolēni parādīs 

un pilnveidos savas prasmes LCB mājaslapas 

piedāvāto e-resursu lietošanā. 

LCB filiāle Ceriņu bibliotēka 

Lauska iela 16 

Tālr. 65430660 

e-pasts: 

tatjana.zahare@lcb.lv  

Bibliotēkas 

lietotājs 

digitālajā vidē 

20.03.-24.03. Visi interesenti 

Individuālo konsultāciju laikā bibliotēkas 

lietotājiem būs iespēja papildināt savas teorētiskās 

un praktiskās zināšanas e-pakalpojuma “Mana 

bibliotēka” lietošanā. Mācīsimies tiešsaistē 

rezervēt un pagarināt grāmatas, pierakstīties rindā 

un pārraudzīt savus izsniegumus. 

LCB filiāle Gaismas bibliotēka 

Gaismas iela 9 

Tālr. 6545564 

e-pasts: 

 kristine.jasane@lcb.lv 

Uzlabosim 

digitālās 

prasmes! 

24.03. 

plkst. 13.00-14.00 

 

7.-9. klašu skolēni  

Pasākuma dalībnieki darbosies LCB abonētajā 

datubāzē Letonika.lv, kas ir būtisks palīgs 

mācībās, kā arī uzzinās par bibliotēkas e-kataloga 

izmantošanas iespējām un priekšrocībām. 

LCB filiāle Jaunbūves 

bibliotēka 

18. novembra iela 161 

Tālr. 65438173 

e-pasts 

svetlana.lapane@lcb.lv  

Digitālās 

prasmes – 

noderīgi un 

moderni! 

20.03.-23.03. Visi interesenti 

Bibliotēkas apmeklētājiem tiks piedāvāts iepazīt 

LCB mājaslapu un piedāvātos e-resursus. 

Bibliotekāri sniegs arī individuālās konsultācijas 

digitālo prasmju lietošanā. 
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LCB filiāle Piekrastes 

bibliotēka 

Aveņu iela 40 

Tālr. 65430311 

e-pasts:  

anna.oleinikova@lcb.lv  

E-katalogs kā 

ceļvedis 

informācijas 

meklēšanā 

22.03. 

plkst. 14.00-15.00 
8.-9. klašu skolēni 

Bibliotekārās stundas mērķis ir attīstīt bibliotēkas 

lietotāju informācijas meklēšanas prasmes un 

iemaņas. Pasākuma dalībnieki tiks iepazīstināti ar 

LCB e-kataloga izmantošanas iespējām: literatūras 

meklēšana, grāmatu pasūtīšana, rezervēšana, 

termiņa pagarināšana, kā arī lasītāja statusa 

aplūkošana. Būs arī iespēja nostiprināt iegūtās 

zināšanas, pildot praktiskus uzdevumus. 

Mana bibliotēka 
24.03. 

plkst. 11.00-12.00 
Pieaugušie 

mailto:anna.oleinikova@lcb.lv

