
1. Abonētās datubāzes   

 Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - 

Letonika, Lursoft 

2. Grāmatu izsniegšana 

 bibliotēka piedāvā grāmatas latviešu, krievu , poļu un angļu 

valodās 

3. Apmācības 

  Apmācības informācijas meklēšanā bibliotēkas abonētajās 

datubāzēs un citos interneta resursos 

4. Datori un internets  

  Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta 

bezmaksas izmantošana. 

5. Ekskursijas   

 Ekskursijas pa Ilūkstes novada centrālo bibliotēku - 

informācija par bibliotēku struktūru, pakalpojumiem 

6. Jaunieguvumu izstādes  
  izstādes par jaunākajām grāmatām un citiem materiāliem. 

7. Kompaktdisku, audiokasešu, videokasešu un DVD videodiska 

izmantošana      
 Kompkatdisku, audiokasešu un DVD videodisku bezmaksas 

izmantošana bibliotēkā un izsniegšana uz mājām 

8. Līvānu Ilūkstes novadu elektroniskais  kopkatalogs 
  Elektroniskais kopkatalogs nodrošina informācijas 

meklēšanu Līvānu Ilūkstes novadu bibliotēku 

elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datubāzē 

9. Periodiskie izdevumi (avīzes, žurnāli u.c.)  
  Avīzes, žurnāli un citi periodiskie izdevumi latviešu ,krievu, 

vācu valodās 

10. Novadpētniecības rakstu un fotomateriālu krājums 

 Materiālu izmantošana bibliotēkā un izsniegšana uz mājām 

11. Tematiskās mapes  

 Tematisko mapju izmatošana par dažādām tēmā bibliotēkā 

un izsniegšana uz mājām 

12. Skenēšana  

  Pēc jūsu pieprasījuma bibliotekārs veiks skenēšanas darbus, 

informāciju saglabājot digitālā formātā (maksas 

pakalpojums)  

13. Kopēšana un izdruka no datora 
  Pēc jūsu pieprasījuma bibliotekārs veiks kopēšanas un 

printēšanas  (melnbaltā  un krāsainā) darbus A4, A3 formātā 

( maksas pakalpojums) 



14.  Starpbibliotēku abonements  
 Iespieddarbus, kuri nav Ilūkstes novada centrālās  

bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku 

abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku 

abonementu (SSBA) 

15. Uzziņas, konsultācijas 

  Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, 

tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde. 

16. Datorapmācības   
 WORD, EXCELL, e-pasta izveide 

17. Darba sludinājuma un CV ievietošana internetā  
  Paraugus CV rakstīšanā , darba sludinājumu meklēšanu 

(avīzēs un internetā) 

18. Faksa pakalpojumi 
  Faksa nosūtīšana un saņemšana pa Latviju un ārzemēm  

(maksas pakalpojums) 

19. Konsultācijas sociālajos portālos 
  sludinājumu ievietošana sludinājumu portālos( ss.lv) 

20. Konsultācijas veicot komunālos maksājums elektroniski 

 Latvenergo, Lattelecom , KTV Universs, Ornaments, 

Ilūkstes siltums, transportlīdzekļu apdrošināšana u.c. 

21. Tālākizglītības un mūžīglītības veicināšanas pasākumi 
 ( izstādes, dažādi pasākumi, tikšanās, apmācības)  

22. Grāmatu rezervēšana elektroniskajā kopkatalogā 

 Grāmatu un citu materiālu rezervēšana saņemšanai konkrētā 

bibliotēkā, nodošanas termiņu pagarināšana un konta 

pārraudzība internetā  

23. Cilvēku ar īpašām vajadzībām apkalpošana  mājās  

 Apkalpošanā mājās, ja slimības vai ierobežotu pārvietošanās 

iespēju dēļ lasītājs nevar izmantot bibliotēkas pakalpojumus 

24. Lasītāju apkalpošana izsniegšanas punktā  

  katra mēneša otrā trešdiena “Veselības centrs “Ilūkste”” 

25. Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana  
 pa tālruni 65462435, e-pastu ilukstesbiblioteka@ilukstes.lv.  

mailto:ilukstesbiblioteka@ilukstes.lv

