
 
 

Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavā  

2022. gada 21. – 25. marts 

 

Datums, laiks Pasākuma nosaukums Vieta  Mērķauditorija, pieteikšanās  Organizētājs 

21. marts pulksten 10 
Mājas lapas veidošanas iespējas ar 

tiešsaistes rīku “Canva” 
Tiešsaistē 

Uzņēmēji, citi interesenti 

https://ieej.lv/CANVA_majaslapas 

Zemgales reģiona 

kompetenču 

attīstības centrs 

21. marts pulksten 16 
Informatīvā pēcpusdiena - digitālās 

prasmes jauniešu ikdienā 
Tiešsaistē 

Jaunieši 

Pieteikties līdz 20. martam, sūtot 

informāciju uz e-pastu: sc@sc.jelgava.lv 

Sabiedriskais 

centrs 

21. marts  

pulksten  

16.30 – 17.30 

E-pakalpojumu portāls Latvija.lv 

Klātienē 

Jelgavas 

pilsētas 

bibliotēkā vai 

tiešsaistē  

Visi interesenti, pieteikšanās līdz 20.martam 

pa tālr. 29777030 vai e-pastu 

Olga.Spirta@biblioteka.jelgava.lv 

Jelgavas pilsētas 

bibliotēka 

21. – 24. marts 

bibliotēkas darba laikā 

Individuālās konsultācijas datora, 

viedtālruņa lietošanas un interneta 

izmantošanas jautājumos. 

Klātienē 

Jelgavas 

pilsētas 

bibliotēkā vai 

tiešsaistē  

Visi interesenti 

pieteikšanās  

https://ej.uz/JPB-konsultacijas 

Jelgavas pilsētas 

bibliotēka 

21. – 24. marts 

bibliotēkas darba laikā 

Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs. 

Autorizēta bibliotēkas sistēmas lietošana. 

Klātienē 

Jelgavas 

pilsētas 

bibliotēkā vai 

tiešsaistē  

Visi interesenti,  

pieteikšanās pa tālr. 63046587 vai e-pastu 

Vivita.Armanovica@biblioteka.jelgava.lv  

Jelgavas pilsētas 

bibliotēka 

https://ej.uz/JPB-konsultacijas


21. – 24. marts 

pulksten 10 – 17 
Iepazīsti profesijas digitāli 

Klātienē 

Bērnu un 

jauniešu 

bibliotēkā 

“Zinītis” vai 

tiešsaistē  

8.–12. klašu skolēniem (40 min. mācību 

stunda),  pieteikšanās pa tālr. 63029093 vai 

e-pastu Zinitis@biblioteka.jelgava.lv 

Bērnu un jauniešu 

bibliotēka 

“Zinītis” 

21. – 24. marts 

pulksten 13 

Ieskats IT tehnoloģijās (3D printera, 3D 

pildspalvas, VR brilles utt.) 
Klātienē 

Mērķauditorija 9.klase, pieteikšanās 

https://forms.gle/Z1dNcp2jgxq91cps5  

Jelgavas 

tehnikums 

21. – 24. marts  Pieslēdzies Jelgavas tehnikumam! Tiešsaistē 
Mērķauditorija 9.klase, pieteikšanās 

https://forms.gle/Z1dNcp2jgxq91cps5  

Jelgavas 

tehnikums 

21.; 23. un 24. marts 

pulksten 15 

Attaisnoto izdevumu dokumentu 

pievienošana EDS gada ienākumu 

deklarācijas iesniegšanai. 

Pārlielupes 

bibliotēka, 

klātienē 

Visi interesenti, 

pieteikšanās līdz 18.03. pa tālr. 63011829, e-

pastu Parlielupe@biblioteka.jelgava.lv vai 

aizpildot pieteikuma formu  

https://ej.uz/iin_deklar_sagat 

Pārlielupes 

bibliotēka 

21.– 25. marts 

pulksten 8 – 18 

Virtuālie bibliotēkas resursi – atbalsts 

mācībām. 

Klātienē 

Jelgavas 

pilsētas 

bibliotēkā vai 

tiešsaistē  

7.–12. klašu skolēniem un pedagogiem (40 

min. mācību stunda), pieteikšanās 

https://ej.uz/JPB-datubazes 

Jelgavas pilsētas 

bibliotēka 

21. – 25. marts 

Individuālās nodarbības senioriem un 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām e-

prasmju attīstībai 

Tiešsaistē, 

klātienē 

Mērķauditorija - seniori un cilvēki ar īpašām 

vajadzībām. Pieteikties līdz 18.martam, 

sūtot informāciju uz e-pastu: 

sc@sc.jelgava.lv 

Sabiedriskais 

centrs 

22. marts pulksten 10 Gmail e-pasta izveide un lietošana Klātienē 

Seniori 

pieteikšanās, zvanot: 63012159, 26602618 

vai rakstot: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv. 

Zemgales reģiona 

kompetenču 

attīstības centrs 

22. marts 

pulksten 16 – 17 

Tiešsaistes aptauju un veidlapu 

veidošanas rīks “JotForm”. 
Tiešsaistē  

Visi interesenti, pieteikšanās līdz 21.03. 

https://ej.uz/jpb-jotform 

 

Jelgavas pilsētas 

bibliotēka 

23. marts pulksten 16 CV darbnīca jauniešiem Tiešsaistē 

Jaunieši 

Pieteikšanās: 

https://form.jotform.com/zrkac/cv-darbnica-

jauniesiem 

Zemgales reģiona 

kompetenču 

attīstības centrs 

23. marts 

pulksten 16 – 17 

Virtuālās tūres, virtuālie ceļojumi Latvijā 

un pasaulē.  
Tiešsaistē 

Visi interesenti, pieteikšanās līdz 22.03. pa 

tālr. 29777030 vai e-pastu 

Olga.Spirta@biblioteka.jelgava.lv 

Jelgavas pilsētas 

bibliotēka 

https://forms.gle/Z1dNcp2jgxq91cps5
https://forms.gle/Z1dNcp2jgxq91cps5
https://ej.uz/iin_deklar_sagat
https://ej.uz/JPB-datubazes
https://ej.uz/jpb-jotform
https://form.jotform.com/zrkac/cv-darbnica-jauniesiem
https://form.jotform.com/zrkac/cv-darbnica-jauniesiem


 

 

24. marts pulksten 10 Inbox.lv e-pasta lietošana Klātienē 

Seniori 

pieteikšanās, zvanot: 63012159, 26602618 

vai rakstot: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv. 

Zemgales reģiona 

kompetenču 

attīstības centrs 

24. marts pulksten 10 Sociālo tīklu mārketings iesācējiem Tiešsaistē 

Uzņēmēji, citi interesenti 

Pieteikšanās: 

https://ej.uz/socialo_tiklu_marketings 

Zemgales reģiona 

kompetenču 

attīstības centrs 

24. marts 

pulksten 10 
E-grāmatas mācībām un brīvajam laikam. Tiešsaistē 

Visi interesenti, pieteikšanās līdz 23.03. 

https://ej.uz/jpb-egramatas 

 

Jelgavas pilsētas 

bibliotēka 

24. marts pulksten 11 

“Mēs un internets – 2022” 

(par riskiem un apdraudējumiem 

interneta vidē. Lekt.  Egils Stūrmanis, 

CERT.LV) 

Tiešsaistē 

Pedagogi, skolēni, pašvaldības iestāžu 

darbinieki, citi interesenti 

https://form.jotform.com/zrkac/mes-un-

internets-2022 

Zemgales reģiona 

kompetenču 

attīstības centrs 

24. marts  

pulksten 14 –15 

Lasi elektroniskās grāmatas “3td e-

GRĀMATU bibliotēkā”. Autorizēta 

bibliotēkas sistēmas lietošana.  

Tiešsaistē 

Jelgavas un Jelgavas novada bibliotekāri, 

pieteikšanās līdz 22.03. pa tālr. 29777030 

vai e-pastu 

Olga.Spirta@biblioteka.jelgava.lv 

 

Jelgavas pilsētas 

bibliotēka 

25. marts 

pulksten 10 – 13  

Individuālo praktisko nodarbību diena: 

informācijas  

meklēšana studijām, mācībām; portāls 

Latvija.lv; 

internetbankas pakalpojumi; EDS sistēma 

un ienākumu  

deklarāciju aizpildīšana e-vidē  

 

Klātienē, 

tiešsaistē 

Visi interesenti 

Pieteikties līdz 22. martam 

t. 63012154 

e-pasts: vesma.cielava@zrkac.jelgava.lv 

Zemgales reģiona 

kompetenču 

attīstības centrs 

https://ej.uz/socialo_tiklu_marketings
https://ej.uz/jpb-egramatas
https://form.jotform.com/zrkac/mes-un-internets-2022
https://form.jotform.com/zrkac/mes-un-internets-2022

