Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavā / 2019. gada 25.–29. marts
Datums, laiks

Pasākuma nosaukums

Norises vieta

Mērķauditorija, pieteikšanās

25.03.
«Kā elektroniski pieprasīt Valsts
8.30–18
sociālās apdrošināšanas aģentūras
26.03.–28.03. pakalpojumus»
8.30–17

Valsts sociālās
apdrošināšanas
aģentūra

Visi interesenti; iepriekšēja pieteikšanās nav
nepieciešama

25.03.
9.30; 11.30;
15; 17.30

IT speciālistu konsultācijas «Pārbaudi savu datoru»

Zemgales reģiona
Kompetenču
attīstības centrs

Visi interesenti; pieteikties līdz 21. martam,
tālrunis 63082101 (uz konsultāciju līdzi jāņem
savs dators)

25.03.
10–11

Informatīvās konsultācijas par NVA
pakalpojumiem

Nodarbinātības valsts Bezdarbnieki un darba meklētāji
aģentūras Jelgavas filiāle

25.03.
10–15

Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs. Autorizēta bibliotēkas sistēmas
lietošana

Jelgavas pilsētas bib- Visi interesenti; tālrunis 63046587, e-pasts
liotēkas (JPB) Nozaru
Vivita.Armanovica@biblioteka.jelgava.lv
literatūras abonements

25.03.
10–11
11–12
12–13
17–18
18–19

Praktisko nodarbību diena:
informācijas meklēšana mācībām;
portāls Latvija.lv; internetbankas
pakalpojumi; EDS un ienākumu
deklarācijas aizpildīšana e-vidē vai
kāds cits interesējošs temats

Zemgales reģiona
Kompetenču
attīstības centrs

Visi interesenti; pieteikties līdz 21. martam,
tālrunis 63012161, e-pasts biblio@zrkac.
jelgava.lv

25.03.–28.03. Grāmatu izstāde «Digitālās prasmes
bibliotēkas
ikdienai un darbam»
darba laikā

JPB Nozaru literatūras Visi interesenti
abonements

25.03.–28.03. Individuālās konsultācijas datora,
bibliotēkas
viedtālruņa lietošanas un interneta
darba laikā
izmantošanas jautājumos

JPB

Visi interesenti, iepriekš piesakoties pa tālruni
29118019 vai e-pastu Viktorija.Agafonova@
biblioteka.jelgava.lv

25.03.
11–12

Iepazīsim LNB Digitālo bibliotēku
un Jelgavas bibliotēku kopkataloga
iespējas

Bērnu bibliotēka
«Zinītis»

Visi interesenti; skolēnu grupām – iepriekš
piesakoties pa tālruni 63029093 vai e-pastu
Baiba.Karcevskaa@biblioteka.jelgava.lv

25.03.
15–18

Bibliotēkas pakalpojumu attālinātas Pārlielupes bibliotēka Visi interesenti; tālrunis 63011829, e-pasts Aiga.
lietošanas iespējas
Volkova@biblioteka.jelgava.lv

25.03.
17–18
26.03.
18–19

Lasi elektroniskās grāmatas latviešu JPB mācību klase
valodā «3td e-grāmatu bibliotēka»

Visi interesenti; tālrunis 29777030, e-pasts
Olga.Spirta@biblioteka.jelgava.lv

25.03.
17.15–19.15
27.03.
14.30–16.30

Praktiskā nodarbība «Video izveide – Zemgales reģiona
ātri, ērti un viegli!» (MS programma Kompetenču
«Photos»)
attīstības centrs

Interesenti bez priekšzināšanām; pieteikties līdz
21. martam, tālrunis 63012153, e-pasts anete.
skalde@zrkac.jelgava.lv

26.03.
10–11.30
28.03.
15–16.30

Praktiskā seminārnodarbība ««Goog- Zemgales reģiona
le!» – vai tu mani redzi?»
Kompetenču
attīstības centrs

Mājražotāji, mazie uzņēmēji, citi interesenti;
pieteikties līdz 22. martam, tālrunis 63012155,
e-pasts liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv

26.03.
13–14.30

E-prasmes darbam, sev un karjerai

JPB, K.Barona zāle

Visi interesenti; tālrunis 25685862, e-pasts
Aija.Dizgalve@nva.gov.lv

26.03.
13–14.30

«Netērē papīru. Dari digitāli!»

LLU (Jelgavas pils,
278. telpa)

Studenti, jaunieši, citi interesenti; pieteikties līdz 18.
martam, e-pasts informacija@llu.lv

26.03.
14–16

Jaunais «MS Excel» rīks «Power
Query»

Zemgales reģiona
Kompetenču
attīstības centrs

Pašvaldības iestāžu darbinieki; pieteikties līdz
21. martam https://ej.uz/PowerQuery

26.03.
15–15.40
16–16.40
17–17.40

Individuālas konsultācijas «Digitālais Zemgales reģiona
mārketings sociālajos tīklos»
Kompetenču
attīstības centrs

Mājražotāji, mazie uzņēmēji, citi interesenti;
pieteikties līdz 22. martam, tālrunis 63012155,
e-pasts liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv

26.03.
17–18

E-pakalpojumu portāli

JPB mācību klase

Visi interesenti; tālrunis 29118019, e-pasts
Viktorija.Agafonova@biblioteka.jelgava.lv

27.03.
9.30–11
11.30–13

Praktiskā nodarbība «Viedtālruņa
ABC»

Zemgales reģiona
Kompetenču
attīstības centrs

Seniori viedtālruņa «Samsung» īpašnieki;
pieteikties līdz 21. martam, tālrunis 63082101

27.03.
10–15

Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs. JPB Nozaru literatūras Visi interesenti; tālrunis 63046587, e-pasts
Autorizēta bibliotēkas sistēmas lietošana abonements
Vivita.Armanovica@biblioteka.jelgava.lv

27.03.
10–11

NVA e-risinājumi: apmācību modulis Zemgales reģiona
«Finanšu pratība», pašizpētes testi, Kompetenču
CV un motivācijas vēstules izveide
attīstības centrs

Bezdarbnieki un darba meklētāji, citi interesenti;
pieteikties līdz 26. martam, tālrunis 25685862,
e-pasts Aija.Dizgalve@nva.gov.lv

27.03.
10–10.40
11–11.40
12–12.40

Individuālas konsultācijas «Pārdod Zemgales reģiona
savu ideju pasaulei ar Etsy.com»
Kompetenču
attīstības centrs

Mājražotāji, amatnieki, mazie uzņēmēji, citi
interesenti; pieteikties līdz 22. martam, tālrunis
63012155, e-pasts liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv

27.03.
15–15.40
16–16.40
17–17.40

Individuālas konsultācijas «Mā- Zemgales reģiona
jaslapas un bloga izstrādes teh- Kompetenču
noloģijas un procesi»
attīstības centrs

Mājražotāji, amatnieki, mazie uzņēmēji, citi
interesenti; pieteikties līdz 22. martam, tālrunis
63012155, e-pasts liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv

27.03.
18–19

Medijpratība informācijas vidē

JPB mācību klase

Visi interesenti; tālrunis 29777030, e-pasts Olga.
Spirta@biblioteka.jelgava.lv

28.03.
9.30–11

Praktiskā nodarbība «Viedtālruņa
ABC»

Zemgales reģiona
Kompetenču
attīstības centrs

Seniori viedtālruņa «LG» vai «Huawei»
īpašnieki; pieteikties līdz 22. martam, tālrunis
63082101

28.03.
10–11.30

Praktiskā seminārnodarbība
Zemgales reģiona
«Digitālās reklāmas izveide,
Kompetenču
izmantojot brīvpieejamās tiešsaistes attīstības centrs
programmas»

Mājražotāji, amatnieki, mazie uzņēmēji, citi
interesenti; pieteikties līdz 22. martam, tālrunis
63012155, e-pasts liga.mikelsone@zrkac.
jelgava.lv

28.03.
11.30–13
15–16.30

Praktiskā nodarbība «Viedtālruņa
ABC»

Zemgales reģiona
Kompetenču
attīstības centrs

Seniori viedtālruņa «Nokia», «Panasonic» vai
«Sony» īpašnieki; pieteikties līdz 22. martam,
tālrunis 63082101

28.03.
17–18

Nacionālā enciklopēdija tiešsaistē
www.enciklopedija.lv

JPB mācību klase

Visi interesenti; tālrunis 63007747, e-pasts
Gundega.Kalnina@biblioteka.jelgava.lv

28.03.
10–15

Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs. JPB Nozaru literatūras Visi interesenti; tālrunis 63046587, e-pasts
Autorizēta bibliotēkas sistēmas lietošana abonements
Vivita.Armanovica@biblioteka.jelgava.lv

29.03.
12–15

Pasākums jauniešiem «Digitālās
prasmes nākotnes karjerai»

Zemgales reģiona
Kompetenču
attīstības centrs

Jaunieši no 12 līdz 19 gadiem; pieteikties līdz
25. martam, tālrunis 63012163, e-pasts liga.
damberga@zrkac.jelgava.lv

