
E-prasmju nedēļas konkursa jautājumu atbildes 

 

1. "Latvijas Universitātes pedagoģijas profesore Zanda Rubene apliecina - pasaule un 

cilvēki mainās." Kādas izmaiņas pasaulē pētnieki prognozē līdz 2030.gadam?  Atbildi 

meklē pēc kritērija "Teksts anotācijā". Atbilde: rakstā minētās piecas prognozes. 

Atbilde:  PROGNOZĒ, KA LĪDZ 2030. GADAM: 

• izzudīs puse no šodienas darba vietām; 

• vienkāršie darbi tiks atstāti robotizācijai; 

• katru gadu zināšanu daudzums dubultosies, un tas ir neaptverami; 

• cilvēkus attīstīs tehnoloģiju konkurence; 

• nākotne piederēs radošumam un sociālajām prasmēm. 

 

 

2. Elektroniskajā katalogā sameklē grāmatu ar ISBN 9984367010. Cik izdevumu ar 

tematisko priekšmetu, kas ir vienāds ar grāmatas nosaukuma pirmo vārdu, ir 

kopkataloga abās daļās? Meklēšanā izmanto kritēriju "ISBN/ISSN/ISMN" un 

"Tematiskais priekšmets". Atbilde: divi skaitļi - ierakstu skaits Elektroniskajā katalogā 

un Novadpētniecības datu bāzē. 

Atbilde: Elektroniskais katalogs – 18, Novadpētniecība – 30 

  

 

3. Nosauc konferences "Kas ir latviešu populārā literatūra: ieskats vēsturē un mūsdienu 

tendences" referāta "Fantāzijas un šausmu literatūras pievilcība mūsdienu literatūrā" 

autoru un viņa sarakstītās grāmatas, kas atrodamas Kuldīgas, Alsungas un Skrundas 

novada bibliotēku kopkatalogā. Atbildi meklē konferences programmā un katalogā pēc 

atlases kritērija "Personas funkcionālā loma". Autoru raksti formā "Uzvārds, Vārds" 

uznirstošajā papildlogā. Atbilde: autora vārds, uzvārds un grāmatu nosaukumi. 

Atbilde: Simsone Bārbala, "Monstri un metaforas", "Iztēles ģeogrāfija" 

 

 

4. "Parole ir kā atslēga mājas durvīm, tādēļ tā jāizvēlas ļoti rūpīgi!" Sameklē katalogā 

ierakstu par drošību internetā, kur var izlasīt šo citātu. Meklēšanā izmanto atlases 

kritēriju "Tematiskais priekšmets" (Internets) un kritēriju "Visi lauki" (drošība). 

Atbilde: informācijas avota nosaukums un izdošanas gads. 

Atbilde:  Stepens, Elvijs.  Drošība virtuālajā vidē : [par paroļu izveidi un lietošanu internetā] / 

Elvijs Stepens ; tekstā stāsta Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas 

"Cert.lv" sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Svetlana Amberga ; Modra Rubeņa foto. - 

(Spēles bērniem) // Kurzemnieks. - ISSN 1407-755. - Nr.97 (2014, 27.aug.), 14.lpp. : fotogr. 



 

 

5. Cik un kādu personu iesniegtās fotogrāfijas par filmu uzņemšanu Kuldīgā ir publicētas 

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas veidotajā datu bāzē "Kuldīga: Vēsture. Notikumi. 

Cilvēki."? Meklēšanā izmanto datu bāzes saiti "Kuldīga fotogrāfijās" un pievieno 

atlases kritēriju "Tematiskais priekšmets" (Kinofilmas). Atbilde: skaitlis, personu vārdi 

un uzvārdi. 

Atbilde: 32, Rudbāržu pagasta b-ka, Dagnija Jankovska, Ilga Mēnese, Ivars Freibergs 


