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Aicinām piedalīties e - prasmju nedēļas pasākumos Alūksnes novadā 

 
Eiropas e - prasmju nedēļa visā Latvijā notiks no 26. līdz 30. martam un tās mērķis ir 

attīstīt informācijas sabiedrību, veicināt  e - prasmju apgūšanu un popularizēt informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju profesiju. Alūksnes novadā E-prasmju nedēļas pasākumi notiks 

vairākās bibliotēkās. 
 

Alūksnes pilsētas bibliotēkā apmeklētājus konsultēs par darba meklēšanas iespējām internetā 

un e - pakalpojumu izmantošanu. Notiks arī vairāki pasākumi - „Paraksties virtuāli!”, kurā sniegs 

informāciju par eParakstu un tā saņemšanas un izmantošanas iespējām, pasākumā „Meklē un atrodi!” 

skolotājus, skolēnus un citus interesentus konsultēs par informācijas meklēšanu datu bāzēs 

www.letonika.lv un Lursoft laikrakstu bibliotēkā www.news.lv, bet informācijas stundā „Kā Vinnijs 

Pūks apmaldījās internetā” sākumskolas vecuma bērniem stāstīs par drošību internetā. Informācijas 

stundā „Izmanto iespējas!” varēs uzzināt par Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektronisko 

kopkatalogu, kā arī par grāmatu rezervēšanas iespējām internetā. Seniorus pasākumā „Sāksim 

mācīties!” konsultēs par pamatprasmju apguvi darbā ar datoru un internetu. Par e - mācību kursiem 

un datorprasmju apgūšanu stāstīs pasākumā „Mācies pats!”. 

  Veclaicenes bibliotēkā e – prasmju nedēļas laikā apmeklētājus konsultēs par iespējām apgūt e 

- prasmes, kā arī bez maksas iepazīstinās ar datubāzēm www.letonika.lv un www.news.lv. 

 Māriņkalna bibliotēkā 28. martā organizēs informācijas dienu pieaugušajiem apmeklētājiem 

,,E - prasmes ērtākai ikdienai”, bet Jaunannas bibliotēkā 29. martā notiks pasākums pirmsskolas 

vecuma bērniem „Pirmais klikšķis”. 

Alsviķu bibliotēkā visas nedēļas garumā būs plašs pasākumu klāsts. 26. un 28. martā no 

pulksten 9 līdz 13 mācības turpinās iesācēji darbā ar jaunajām informācijas tehnoloģijām. 29. martā 

pulksten 10 notiks pasākums pirmsskolas izglītības iestādes „Zemenīte” audzēkņiem „Vai Tu to zini”, 

bet visas nedēļas garumā jebkurš interesents varēs saņemt atbildes uz viņu interesējošiem 

jautājumiem darbā ar datoru un interneta lietošanu. 

Jaunlaicenes pagasta bibliotēkā 28. martā visus interesentus konsultēs par iespēju piekļūt 

Lursoft laikrakstu bibliotēkai, portālam biblioteka.lv, kā arī portāliem www.letonika.lv  un 

www.filmas.lv.  

Malienas bibliotēkā visas nedēļas garumā varēs uzzināt par e - pakalpojumiem, bet 28. martā 

notiks pasākums „Jaukais pasaku portāls”, kurā speciālās pirmsskolas izglītības iestādes 

„Mazputniņš” audzēkņi mācīsies izmantot portālu www.pasakas.net. 

Pededzes bibliotēkā e - prasmju nedēļas apmeklētājus konsultēs par iespējām apgūt un 

pielietot e - prasmes, iesniegt elektroniski ienākumu deklarācijas. Skolēniem organizēs konkursu 

„Mūsmājās ir ļoti daudz visa kā interesanta”, kura gaitā atbildes uz jautājumiem būs jāatrod internetā. 

Labākos konkursa dalībniekus apbalvos. 

Kalncempju bibliotēkā e - prasmju nedēļā notiks vairāki pasākumi - 26. martā pasākumā 

„Mans draugs dators” varēs apgūt pamatiemaņas darbā ar datoru un internetu, 27. martā bibliotēkā 

organizēs informācijas stundu „Meklē un atrodi datu bāzēs!”, izmantojot Alūksnes un Apes novadu 

bibliotēku elektronisko kopkatalogu un datu bāzes, bet 28. martā varēs apgūt informācijas meklēšanu 

mājas lapā www.google.lv, savukārt 29. martā apmeklētājus aicinās uz informācijas stundu darba 

meklētājiem par darba meklēšanas iespējām internetā. Nedēļas noslēgumā - 30. martā 

būs informācijas stunda „Filmas, televīzija, radio... internetā” un prezentācija „Latvijas gada monēta 

2011”. 

 Jaunalūksnes bibliotēkā e - prasmju nedēļā paredzēti vairāki pasākumi. 27. martā 

pieaugušajiem bibliotēkas apmeklētājiem demonstrēs „Trešais tēva dēls” veidoto video filmiņu 

http://www.letonika.lv/
http://www.news.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.news.lv/
http://www.google.lv/


„Veiksmes stāsts”, 28. martā paredzēta e - stunda „Pirmais klikšķis” iedzīvotājiem bez e - prasmēm. 

29. martā pašus mazākos iepazīstinās ar portālu www.pasakas.net, bet vecāko paaudzi informēs par 

filmu skatīšanās iespējām portālā www.filmas.lv. 

29. un 30. martā notiks pasākums „Tu to vari”, kad varēs apgūt Lauku atbalsta dienesta 

piedāvātos e - pakalpojumus. Nedēļu noslēgs pasākums „Mans draugs dators” 30. martā pirmsskolas 

izglītības iestādes „Pūcīte” vecākajai bērnu grupai. 

 Zeltiņu bibliotēkā no 27. līdz 30. martam apmeklētājus bez e - prasmēm aicinās uz 

nodarbībām „Pirmais klikšķis”, savukārt 29. martā paredzēta nodarbība „Tavas iespējas internetā”, 

kuras mērķis ir iepazīstināt apmeklētājus ar populārām interneta adresēm. 

Aicinām Alūksnes novada iedzīvotājus sekot līdzi informācijai par e – prasmju nedēļas 

norisēm, interesējoties par tām bibliotēkās, www.aluksne.lv un www.eprasmes.lv! 
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Par e-prasmju nedēļu: 
Eiropas e-prasmju nedēļa ir Eiropas mēroga visas sabiedrības informēšanas kampaņa, lai demonstrētu e-prasmju nozīmi 
darbā, karjeras attīstībā un izaugsmē digitālajā laikmetā. E-prasmju nedēļas mērķis ir ieinteresēt plašāku sabiedrību par e-
prasmju apgūšanas un pielietošanas iespējām, informēt par e-pakalpojumiem un citām iespējām, kas pieejamas e-vidē.  

Par e-prasmju nedēļas partneriem: 
 
Koordinatori Latvijā:   
 
 
 
Galvenie partneri:  
Nacionālie partneri:   

 LR Ārlietu ministrija; 

 LR Ekonomikas ministrija; 

 LR Izglītības un zinātnes ministrija; 

 LR Labklājības ministrija; 

 LR Uzņēmumu reģistrs 

 IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

 Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu 
novēršanas institūcija (CERT.LV); 

 Lauku atbalsta dienests (LAD); 

 Nacionālais veselības dienests; 

 Nodarbinātības valsts aģentūra; 

 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs; 

 UNESCO Latvijas Nacionālā komisija; 

 v/a Kultūras un informācijas sistēmas; 

 v/a Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra; 

 v/a Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūra; 

 VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs; 

 Valsts Ieņēmumu dienests; 

 Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūra; 

 Valsts reģionālā attīstības aģentūra; 

 Veselības inspekcija; 

 Valsts zemes dienests.  

 
Nozaru partneri: SIA "Baltijas Datoru akadēmija", SIA ”Datakom”,  SIA ”Data Pro Grupa”, A/S "Datorzinību centrs“, SIA 
"Digitālās Ekonomikas Attīstības Centrs", SIA ”DPA”,  SIA ”LatInSoft”, Latvijas Interneta asociācija, SIA ”Latvijas Mobilais 
Telefons”, Latvijas Universitātes Datorikas fakultāte, SIA ”Lursoft”, Net-Safe Latvia Drošāka interneta centrs, A/S "RIX 
Technologies“, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA), A/S "Swedbank“, SIA 
"Tilde”, Transporta un sakaru institūts, Uzdevumi.lv, www.labiedarbi.lv, www.solipasolim.lv  
Reģionālie partneri: pašvaldības, pašvaldību organizācijas un citas organizācijas Latvijas novados. Ar reģionālajiem 
partneriem iespējams iepazīties e-prasmju nedēļās Digitālajā kartē.  
Informatīvie partneri: www.esmaja.lv, www.piesledzieslatvija.lv 
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