
 

Digitālā nedēļa 2022 Preiļu novada publiskajās bibliotēkās 

PASĀKUMU PROGRAMMA 

Nosaukums Norises vieta Mērķauditorija Norises 
laiks 

Apraksts Kontakt-
informācija 

Dari digitāli Aglonas 
bibliotēka 

(Daugavpils iela 38, 
Aglona) 

Pieaugušie, 
seniori 

21. - 24. 
marts 

Individuālo apmācību laikā tiks sniegtas konsultācijas, 
par apmeklētājus interesējošiem jautājumiem 

internetvidē (informācijas atrašana, pakalpojumu 
saņemšana, gada deklarāciju sniegšana u.c.. 

26331897 

Dzintra 
Savitska 

letonika.lv - tavs 
palīgs mācībās 

Jaunieši, 
skolēni 

25.marts 
Apmācības skolēniem par letonika.lv datubāzes 

izmantošanu mācību procesā. 

e-pakalpojumi 
lauksaimniekiem 

Aizkalnes 
bibliotēka  
(Raiņa iela 5, 

Aizkalne) 

Lauksaimnieki 24.marts 
Konsultācijas lauksaimniekiem par darbu VID,  

LAD, LDC elektroniskajās sistēmās. 

20244560 

Rita Džeriņa 

Drošība un kritiskā 
domāšana 

Ārdavas 
bibliotēka  

(Māja Nr. 1, Ārdava) 
Visi interesenti 24.marts 

Lekcija par kritisko domāšanu un drošību  
internetā, debates par personīgo pieredzi. 

27137884 

Sandra 
Petrova 

e-pakalpojumi - tas 
ir ātri un vienkārši! 

Galēnu 
bibliotēka  
(Liepu iela 1, 

Galēni) 

Pieaugušie, 
seniori 

21.marts 
Konsultācijas: e-pasta lietošanā, informācijas 
meklēšana internetā, i-bankas pakalpojumu 
izmantošana, VID deklarāciju pildīšana u.c.. 

26590469 

Anita 
Kokina 

 

Pirmais klikšķis Visi interesenti 22.marts Pamatprasmju apgūšana darbā ar datoru. 

Dzimtas vēstures 
pētīšana 

Visi interesenti 23.marts 
Konsultācijas dzimtas sakņu pētīšanā: ar ko sākt, kur 

meklēt informāciju, kā veidot dzimtas koku. 



3td digitālais 
grāmatu plaukts 

Visi interesenti 24.marts 
3td e-grāmatu bibliotēkas piedāvājums,  
reģistrēšanās pakalpojuma pieejamībai. 

E-prasmes ikdienā 
“Sazinies ar valsti 

digitāli!” 
Kastīres 

bibliotēka  
(Liepu iela 5A, 

Kastīre) 

Visi interesenti 
21. - 22. 

marts 

Konsultācijas pēc iepriekšēja pieraksta, lai apskatītu 
valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.lv 

sniegtās iespējas. 
26171132 

Silvija 
Kotāne Iemācies lasīt 

moderni! 
Visi interesenti 

23. - 24. 
marts 

Individuālas konsultācijas kā kļūt par 3td  
e-grāmatu bibliotēkas lietotāju. 

Klikšķis te, klikšķis 
tur - nauda kontā 

Līču bibliotēka 
(Jaunatnes iela 1, 

Līči) 
Visi interesenti 

21. - 24. 
marts 

Praktiskas nodarbības elektroniskās deklarēšanas 
sistēmas vietnē eds.vid.gov.lv. 

22002497 

Iveta Mičule 

Drošība un kritiskā 
domāšana digitālajā 

vidē 
Pelēču 

bibliotēka  
(Liepu iela 6, 

Pelēči) 

Jaunieši, 
skolēni, skolotāji 

23.marts 
Pasākums Pelēču pamatskolas 5.-9. klašu skolēniem, 

sniedzot padomus medijpratībā un informācijas 
apstrādē (kritiskajā domāšanā, drošības izvērtēšanā). 

29190985 

Everita 
Rasčevska 

Meklē atbildes 
datubāzē letonika.lv 

Jaunieši, 
skolēni, skolotāji 

24.marts 
Konkurss bērniem un jauniešiem par bibliotēkā 

pieejamo datubāzi letonika.lv. 

Viltus ziņas, vai tās 
ir lipīgas? 

Pieaugušie, 
seniori 

24.marts 
Pasākums medijpratības zināšanu stiprināšanai, viltus 

ziņas atmaskošanas kritēriju aplūkošanai. 

LNB Digitālās 
bibliotēkas 
kolekcijas 

Riebiņu 
bibliotēka 

(Saules iela 8B, 
Riebiņi) 

Jaunieši, 
skolēni, skolotāji 

22.marts 

Pasākums Riebiņu Vidusskolas skolēniem, apmācot 
informācijas meklēšanā LNB digitālajās kolekcijās: 

periodika.lv, Zudusī Latvija, Latvijas kultūras kanons, 
Ainavu dārgumi u.c. 65323696 

Olga 
Ribinicka 

Palīgs mācībās - 
letonika.lv 

Jaunieši, 
skolēni, skolotāji 

23.marts 

Pasākums Riebiņu Vidusskolas skolēniem, lai 
iepazīstinātu ar datubāzes Letonika.lv saturu un 

informācijas meklēšanas iespējām. Iespēja pilnveidot 
mācību procesu, izmantot datubāzi attālināti. 

Digitālo prasmju 
nozīme ikdienā 

Bezdarbnieki un 
darba meklētāji, 

seniori 
25.marts 

Praktiska nodarbība pamatprasmju apgūšanai  
darbā ar Microsoft PowerPoint, vienkāršas 

prezentācijas izveidei. 

65323646 

Žanna 
Meluškane 



Būsim izglītoti 

Rušonas 
bibliotēka 

(Aglonas iela 3, 
Aglonas stacija) 

Pieaugušie, 
seniori 

22. - 24. 
marts 

Individuālas konsultācijas par jaunāko informāciju VID, 
latvija.lv u.c. elektronisko sistēmu mājaslapās. 

29447062 

Marita 
Kalvāne 

e-pakalpojumi 
ērtākai ikdienai 

Silajāņu 
bibliotēka  
(Miera iela 1, 

Silajāņi) 

Visi interesenti 
22 – 24. 

marts 

Praktiskas nodarbības elektroniskās deklarēšanas 
sistēmas vietnē eds.vid.gov.lv un citos 

pašapkalpošanās portālos.  

65326842 

Lolita 
Grebeža 

Dari digitāli! Sīļukalna 
bibliotēka 

(Latgales iela 1A-1, 
Sīļukalns) 

Visi interesenti 
21. - 22. 

marts 
Akcija, lai veicinātu sabiedrības spējas un 

ieinteresētību efektīvi izmantot e-pakalpojumus. 29727643 

Maruta 
Beča Meklē, atrodi un 

izmanto! 
Visi interesenti 

23. - 24. 
marts 

Pasākums bibliotēkas rīcībā esošo digitālo datu bāzu 
letonika.lv un news.lv aplūkošanai, izzināšanai. 

Kā kļūt par 3td e-
grāmatu bibliotēkas 

lasītāju? 

Smelteru 
bibliotēka 

(Smelteru 
bibliotēka, Smelteri) 

 

Visi interesenti 23.marts 
Praktiskas nodarbības par 3td e-grāmatu  

bibliotēkas iespējām. 2660448 

Marija 
Giluče letonika.lv - palīgs 

mācībās 
Jaunieši, 

skolēni, skolotāji 
24.marts 

Konsultācijas par datubāzes letonika.lv  
iespējām mācību vielas apguvē. 

Internets = draugs 

Stabulnieku 
bibliotēka 

(Skolas iela 3, 
Stabulnieki) 

Bezdarbnieki un 
darba meklētāji, 

seniori 

21. - 24. 
marts 

Individuālas apmācības interneta lietošanas pamata 
prasmju apgūšanai, lai iekļautos mūsdienīgās 

sabiedrības attīstības procesos. 

20412868 

Biruta 
Čaunāne 

 

Sīkākai informācijai iespējams sazināties ar konkrētās bibliotēkas darbinieku (zvanot uz norādīto kontakttālruni). 

*Pasākumi tiks rīkoti ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. 

*Pasākumu laikā var tikt veikta fotogrāfēšana. 


