Digitālā nedēļa 2018 Ventspils bibliotēkā
15.03.2018
Nr.
1.

Laiks
10:00

2.

12:00

3.

16:00

Nosaukums un apraksts
Populārākie E-pakalpojumi Latvijā. Informatīva un praktiska nodarbība par epakalpojumiem kā e-CSDD.lv, eveseliba.lv un latvija.lv, interesentiem jāierodas
līdzi ņemot internetbankas autorizācijas rīkus (krievu valodā)
Populārākie E-pakalpojumi Latvijā. Informatīva un praktiska nodarbība par epakalpojumiem kā e-CSDD.lv, eveseliba.lv un latvija.lv, interesentiem jāierodas
līdzi ņemot internetbankas autorizācijas rīkus (latviešu valodā)
Kādēļ un kā lietot WhatsApp? Informatīva un praktiska nodarbība tiem, kas
vēlas apgūt WhatsApp lietošanu, interesentiem līdzi jāņem savs viedtālrunis.

Vieta
RMC

Atbildīgais
A.Vaitkus

RMC

A.Vaitkus

RMC

A.Vaitkus

Nosaukums un apraksts
E-grāmatu izmantošana mācību un brīvā laika pavadīšanai kopā ar Zvaigzne
ABC. E-grāmatas un to izmantošana, informatīva un praktiska nodarbība
ikvienam interesentam.
Ventspils bibliotēkas e-pakalpojumi – elektroniskais katalogs, grāmatu
pasūtīšana, pagarināšana. Informācijas meklēšana un atlase. Abonētās
datubāzēs un citi e-resursi: saturs, attālinātās piekļuves iespējas.
Valsts Ieņēmuma dienesta gada ienākumu deklarāciju pildīšana. Konsultācija un
praktiska palīdzība Gada ienākumu deklarācijas pildīšanai un čeku par
medicīniskajiem pakalpojumiem pievienošana (ne saimniecisko darbību
veicējiem)

Vieta
RMC

Atbildīgais
A.Vaitkus

RMC

N.Mazure

RMC

A.Vaitkus

19.03.2018
Nr.
1.

Laiks
12:00

2.

14:00-16:00

3.

17:00-18:00

Tiešraide – pie RMC
Digitālās nedēļas 2018 atklāšana. Augsta līmeņa politikas veidotāju un nozares līderu diskusija “VIEDVALSTS UN DIGITĀLĀS PRASMES”
Norises laiks: 12:00 – 13:45
Pārraide no Latvijas Universitātes un Microsoft Inovāciju centra (Kalpaka bulvāris 4, Rīga)
Kādi ieguvumi iedzīvotājiem un uzņēmējiem no valsts pārvaldes atvērtajiem datiem?
Prezentācija par Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) izveidoto salīdzināmo datu bāzi BLIS
Norises laiks: 16:00 – 17:00
Pārraide no Latvijas Pašvaldību savienības telpām.

20.03.2018
Nr.
1.

Laiks
11:00

Nosaukums un apraksts
Internetbankas izmantošana, Swedbank bankas informatīvs pasākums (krievu
valodā)

2.

13:00

Internetbankas izmantošana, Swedbank bankas informatīvs pasākums (latviešu
valodā)

3.

15:00-18:00

Valsts Ieņēmuma dienesta gada ienākumu deklarāciju pildīšana. Konsultācija un
praktiska palīdzība Gada ienākumu deklarācijas pildīšanai un čeku par
medīciniskajiem pakalpojumiem pievienošana (ne saimniecisko darbību
veicējiem)

Vieta
Ventspils Galvenā
bibliotēka,
Pasākumu zāle
Ventspils Galvenā
bibliotēka,
Pasākumu zāle
RMC

Atbildīgais
A.Vaitkus

Vieta
RMC

Atbildīgais
A.Vaitkus

RMC

N.Mazure

RMC

A.Vaitkus

A.Vaitkus

A.Vaitkus

Tiešraide – pie RMC
Digitālās drošības diena.
Diskusija “Drošība un pārliecība digitālajā vidē”
Norises laiks: 10:00 – 11:30
Pārraide no Latvijas Universitātes un Microsoft Inovāciju centra (Kalpaka bulvāris 4, Rīga)
Mākoņdatošanas ieguvumi un izaicinājumi
Norises laiks: 12:00 – 13:30
Pārraide no Latvijas Universitātes un Microsoft Inovāciju centra (Kalpaka bulvāris 4, Rīga)
Diskusija “Vispārīgās datu aizsardzības regula”
Norises laiks: 14.00-15.30
Pārraide no Latvijas Universitātes un Microsoft Inovāciju centra (Kalpaka bulvāris 4, Rīga)
21.03.2018
Nr.
1.

Laiks
10:00-12:00

2.

14:00-16:00

3.

18:00-19:00

Nosaukums un apraksts
Valsts Ieņēmuma dienesta informatīva un praktiska nodarbība par 2017. gada
ienākumu deklarācijas pildīšanu. Aktualitātes nodokļu normatīvajos aktos no
2018.gada (saimniecisko darbību veicējiem un citiem interesentiem).
Ventspils bibliotēkas e-pakalpojumi – elektroniskais katalogs, grāmatu
pasūtīšana, pagarināšana. Informācijas meklēšana un atlase. Abonētās
datubāzēs un citi e-resursi: saturs, attālinātās piekļuves iespējas.
Valsts Ieņēmuma dienesta gada ienākumu deklarāciju pildīšana. Konsutācija un
praktiska palīdzība Gada ienākumu deklarācijas pildīšanai un čeku par
medīciniskajiem pakalpojumiem pievienošana (ne saimniecisko darbību
veicējiem)

Tiešraide – pie RMC
DIGITĀLĀS PRASMES NĀKOTNES DIGITĀLAM DARBAM
Jauniešu IKT karjeras orientācijas pasākums. Projekta “Digitālās prasmes manam nākotnes darbam “ konkursa uzvarētāju apbalvošana”
Norises laiks: 11:00-13:00
Pārraide no Latvijas Universitātes un Microsoft Inovāciju centra (Kalpaka bulvāris 4, Rīga)
Diskusija “Digitālo prasmju attīstība – ceļā uz iekļaujošu un daudzveidīgu darba tirgu?” (angļu valodā) (Development of Digital Skills – Road to a More Inclusive and
Diverse Labour Market)
Norises laiks: 15:00 – 17:00
Pārraide no Latvijas Universitātes un Microsoft Inovāciju centra (Kalpaka bulvāris 4, Rīga)

22.03.2018
Nr.
1.

Laiks
12:30-16:00

2.

14:00 -17:00

Nosaukums un apraksts
Klasiskās projektu vadības pamati un mūsdienu projektu vadības pieeja.
Praktiska un informatīva nodarbība tiem, kas vēlas sākt rakstīt projektus.
Nodarbības noslēgumā dalībniekiem ir iespēja saņemt apliecinājumu par kursa
noklausīšanos. Nav nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās
Ventspils bibliotēkas e-pakalpojumi – elektroniskais katalogs, grāmatu
pasūtīšana, pagarināšana. Informācijas meklēšana un atlase. Abonētās
datubāzēs un citi e-resursi: saturs, attālinātās piekļuves iespējas.

Vieta
Ventspils
Augstskolas
bibliotēka

Atbildīgais
A.Vaitkus

RMC

N.Mazure

Tiešraide – pie RMC
Latvijas IKT profesionāļu diena
Populārzinātniska konference. Darbnīcas, tīklošanas pasākumi. Adas Lavleisas un Čārlza Bebidža balvas pasniegšana.
Norises laiks: 10:00-12:00, 12:30-14:00
Pārraide no Latvijas Universitātes un Microsoft Inovāciju centra (Kalpaka bulvāris 4, Rīga)
23.03.2018
Nr.
1.

Laiks
14:00

Nosaukums un apraksts
Meklē darbu? Meklēsim kopā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru. Informatīva
un praktiska nodarbība darba meklētājiem. Aicināts ikviens interesents.

Tiešraide – pie RMC
„DIGITĀLĀ REALITĀTE – TIEŠI TĀDA, KĀDA TĀ IR”
Pētījuma, kas atklāj bērnu un jauniešu uzvedību digitālajā vidē, rezultātu prezentācija.
Norises laiks: 10:00 – 11:30

Vieta
RMC

Atbildīgais
A.Vaitkus

Apraksts par pasākumiem:
 E-grāmatu izmantošana mācību un brīvā laika pavadīšanai kopā ar Zvaigzne ABC. E-grāmatas un to izmantošana, informatīva un praktiska nodarbība
ikvienam interesentam. Nodarbības laikā tiks sniegtas atbildes uz sekojošiem jautājumiem:
1. E-grāmatas latviešu valodā: kur tās meklēt, kas tās piedāvā?
2. Kur un kā es varu lasīt e-grāmatas? Vai man nepieciešama īpaša e-grāmatu lasīšanas ierīce?
3. Drukātā grāmata un e-grāmata: kuru formātu izvēlēties? Salīdzinājums par priekšrocībām un trūkumiem.
4. Jautājumi, atbildes, diskusija...
Kad: 19.martā, plkst. 12:00
Kur: Ventspils bibliotēkas Mācību centrā (Akmeņu iela 2)
Kad? 19.martā, plkst. 12:00
Kur? Ventspils bibliotēkas Mācību centrā
(Akmeņu iela 2)


Ventspils bibliotēkas e-pakalpojumi. Nodarbības laikā ikviens interesents apgūs, kā izmantot Ventspils bibliotēkas elektronisko katalogu, grāmatu
pasūtīšanu, pagarināšanu, informācijas meklēšanu un atlasi. Nodarbīb;a ir iekļautas arī tādas tēmas kā - abonētās datubāzēs un citi e-resursi: saturs, attālinātās
piekļuves iespējas.
Kad: 19.martā, no plkst. 14:00 līdz 16:00
Kur: Ventspils bibliotēkas Mācību centrā
(Akmeņu iela 2)




Kad: 21.martā, no plkst. 14:00 līdz 16:00
Kur: Ventspils bibliotēkas Mācību centrā
(Akmeņu iela 2)

Kad: 22.martā, no plkst. 14:00 līdz 17:00
Kur: Ventspils bibliotēkas Mācību centrā
(Akmeņu iela 2)

Valsts Ieņēmuma dienesta informatīva un praktiska nodarbība par 2017. gada ienākumu deklarācijas pildīšanu. Aktualitātes nodokļu normatīvajos
aktos no 2018.gada (saimniecisko darbību veicējiem un citiem interesentiem)
Gada ienākumu deklarāciju pildīšana. Konsultācija un praktiska palīdzība Gada ienākumu deklarācijas pildīšanai un čeku par medīciniskajiem
pakalpojumiem pievienošana (ne saimniecisko darbību veicējiem)
Kad: 19.martā, no plkst. 17:00
līdz 18:00
Kur: Ventspils bibliotēkas
Mācību centrā
(Akmeņu iela 2)

Kad: 20.martā, no plkst. 15:00
līdz 18:00
Kur: Ventspils bibliotēkas
Mācību centrā
(Akmeņu iela 2)

Kad: 21.martā, no plkst. 10:00
līdz 12:00
Kur: Ventspils bibliotēkas
Mācību centrā (Akmeņu iela 2)
Kopā ar VID pārstāvjiem

Kad: 21.martā, no plkst. 18:00
līdz 19:00
Kur: Ventspils bibliotēkas
Mācību centrā
(Akmeņu iela 2)



Internetbankas izmantošana. Swedbank bankas informatīvs pasākums par drošību izmantojot internetbanku un tās pakalpojumus, jaunumi un interesējoši
jautājumi. Aicināts ikviens interesents.
(krievu valodā)
Kad: 20.martā, plkst. 11:00
Kur: Ventspils bibliotēkas pasākumu zālē
(Akmeņu iela 2)



(latviešu valodā)
Kad: 20.martā, plkst. 13:00
Kur: Ventspils bibliotēkas pasākumu zālē
(Akmeņu iela 2)

Klasiskās projektu vadības pamati un mūsdienu projektu vadības pieeja. Praktiska un informatīva nodarbība tiem, kas vēlas sākt rakstīt vai jau raksta
projektus. Nodarbības noslēgumā dalībniekiem ir iespēja saņemt apliecinājumu par kursa noklausīšanos. Nav nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās. Aicināts
ikviens interesents.
Programmā iekļautās tēmas:
 projekta plānošana: no projekta idejas līdz projekta plānam;
 laika, cilvēku un finanšu resursu vadība. Projekta grafika izmaiņu kontrole un robežpunkti, budžeta un naudas plūsmas kontrole, projekta
dokumentēšana;
 risku vadība;
 projektu pieeju – Agile un LEAD - pamatprincipi;
 projekta novērtējums. Projekta veiksmes faktori. Projektu slēgšana;
 projekta vadītājs vai līderis?
Mācību rezultāts: Apgūstot šo programmu, kursu dalībnieki gūs ieskatu klasiskās projektu vadības teorijas pamatos, t.sk., zināšanas projektu pieteikumu
sagatavošanai, kā arī priekšstatu par mūsdienu projektu vadības pieeju pamatprincipiem. Zināšanas par projektu vadības teoriju un pieredze ir kompleksu
projektu veiksmes priekšnosacījums, tomēr pastāv virkne teorijā nedefinētu projektu veiksmes faktoru, tāpēc tiks noskaidroti, kas tie ir. Kursu dalībnieki
uzzinās, kādas kompetences nepieciešamas labam projekta vadītājam un to, kāds projekta vadītājs ir līderis.
Lektore: Karīna Bandere, Mg. hum. sci., Mg. econ. sci.
Kad: 22.martā, no plkst. 12:30 līdz 16:00
Kur: Ventspils Augstskolas bibliotēka
(Inženieru iela 101)



Meklē darbu? Meklēsim kopā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru. Informatīva un praktiska nodarbība darba meklētājiem, iepazīstot NVA epakalpojumus un CVVP ( Latvijā plašākais bezmaksas CV un vakanču portāls). Aicināts ikviens interesents.
Kad: 23.martā, plkst. 14:00
Kur: Ventspils bibliotēkas Mācību centrā
(Akmeņu iela 2)

