
 

Ilūkstes novada bibliotēkās Jūs varat apmeklēt šādus pasākumus  

 

   Pasākuma nosaukums 

 

Bibliotēka  

 

   Laiks 

 

Atbildīgais 

Pilskalnes pagasta bibliotēka 

 

e-prasmju nedēļas ietvaros  

“Digitālās drošības diena” 

Pilskalnes pagasta 

bibliotēka  

20.marts Z.Timšāne 

e-prasmju nedēļas laikā individuālās 

konsultācijas 

“Digitālās prasmes un mūžizglītība” 

Pilskalnes pagasta 

bibliotēka 

20.-24.marts Z.Timšāne 

e-prasmju nedēļas ietvaros pārrunas ar 

bibliotēkas apmeklētājiem 

“Kritiskā domāšana un mediju pratība” 

Pilskalnes pagasta 

bibliotēka 

20.-24.marts Z.Timšāne 

 

 

 

 

 

Eglaines pagasta bibliotēka 

Konsultācija par e-pakalpojumiem. 

Bibliotēka sniegs konsultāciju par portāliem 

www.ilukste.lv; www.latvija.lv; 

www.latvenergo.lv ; www.lattelecom.lv un 

tajos pieejamajiem pakalpojumiem 

Eglaines pagasta 

bibliotēka  

19.03. – 23.03. 

plkst. 9.00. – 

10.00. 

 

O.Hohlova 

Rēķini un citi maksājumi internetā 

Apmācība.  Maksājumi internetā. 

 

Eglaines pagasta 

bibliotēka  

19.03. – 23.03. 

plkst. 11.00. – 

12.00. 

O.Hohlova 

Jaunumi un meklēšana datu bāzēs 

(www.lursoft.lv;  www.news.lv; 

www.letonika.lv; www.biblioteka.lv  u.c. 

Apmācība. Informācijas meklēšana datu bāzēs  

Eglaines pagasta 

bibliotēka  

19.03. – 23.03. 

plkst. 14.00. – 

15.00. 

O.Hohlova 

Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka 

 

Digitālā stunda senioriem (iepazīšanās ar 

portālu www.senioriem.lv) 

 

Pašulienes bibliotēka  20.03.2018 

11.00 līdz 12.00 

 

A.Jelinska 

http://www.ilukste.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.latvenergo.lv/
http://www.lattelecom.lv/
http://www.lursoft.lv/
http://www.letonika.lv/
http://www.biblioteka.lv/
http://www.senioriem.lv/


Digitālās drošības diena.  Kā droši izmantot 

internetu un digitālos rīkus, pasargāt savu 

digitālo identitāti un datus. (Informācija par 

droša interneta lietošanas pamatlikumiem -

individuālās konsultācijas) 

Pašulienes bibliotēka  21.03 

12.00-13.00 

A.Jelinska 

Iedzīvotāju ieguvumi no valsts pārvaldes 

atvērtajiem datiem.  Digitālās prasmes - 

mūsdienīga nepieciešamība (rēķinu un 

pakalpojumu  apmaksa internetā-individuālas 

konsultācijas) 

Pašulienes bibliotēka  22.03 

12.00-13.00 

A.Jelinska 

Google – meklēšanas  iespējas. Jauniešu 

izglītība un prasmes.  (Lietderīga informācija 

par Google iespējām- individuālās 

konsultācijas) 

Pašulienes bibliotēka  23.03 

12.00-13.00 

A.Jelinska 

Bebrenes pagasta bibliotēka 

 

Atvērto durvju dienas. Individuālās 

konsultācijas e-prasmju nedēļas ietvaros.   

Bebrenes pagasta 

bibliotēka  
19.03. - 23.03.  E.Malahovska 

Praktiskais darbs e-prasmju pielietošana Bebrenes pagasta 

bibliotēka  
20. 03. 

no plkst. 9.00 – 

14.00 

E.Malahovska 

Iespēja apgūt datorpamatprasmes un 

izprast to pielietošanas iespējas   

Bebrenes pagasta 

bibliotēka  
22.03. 
no plkst. 9.00 – 

16.00 

E.Malahovska 

E- katalogs Tavā kabatā –  individuālās 

konsultācijas  ( visu dienu) 

Bebrenes pagasta 

bibliotēka  

23.03 

 

E.Malahovska 

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka 

 

Individuālas  nodarbības “Ilūkstes  

bibliotēkas e-pakalpojumi” -/elektroniskais 

katalogs, grāmatu pasūtīšana, pagarināšana, 

informācijas meklēšana un atlase, abonētās 

datubāzes / 

Ilūkstes novada 

centrālā bibliotēka  

20.03 

11.00-17.00 

O.Šaršūne 

G.Rošāne 

Konsultācija un praktiska palīdzība Gada 

ienākumu deklarācijas aizpildīšanā un čeku par 

attaisnotajiem izdevumiem pievienošanā( ne 

saimniecisko darbu veicējiem)  

 

Ilūkstes novada 

centrālā bibliotēka  

22.03 

11.00-17.00 

O.Šaršūne 

G.Rošāne 

Kā izmantot elektronisko kopkatalogu Ilūkstes novada 

centrālā bibliotēka 

26.martā plkst. 

12.30 

O.Šaršūne 

G.Rošāne 

 



Subates pilsētas bibliotēka 

 

 

E-prasmju pilnveidošana (e-veselība, 

visaszales.lv un citas interesējošas vietnes 

Subates pilsētas 

bibliotēka  

20.03.no 

plkst.12.00 līdz 

16.00 

A. Šapala 

A. Lošaka  

Mēdijpratība interneta vidē. 

7.un 8 klase 

Subates pilsētas 

bibliotēka  

20.03. no 

plkst.14.00 

A. Šapala 

A. Lošaka  

Multfilmu stunda pirmskolas izglītības iestādes 

audzēkņiem 

Subates pilsētas 

bibliotēka  

23.03.  plkst. 

11.00 

A. Šapala 

A. Lošaka  

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka 

 

„Elektroniskā kopkataloga un datubāzu 

izmantošana”/ Apmācības, konsultācijas 

bibliotēkas lietotājiem/ 

Ilūkstes pilsētas bērnu 

bibliotēka  

19.03.2018 

9.00-17.00 

I. Strode 

B. Millere 

Izstāde/ „Grāmata” /Mūzikas un mākslas 

skolas audzēkņu izstāde, kas vēlāk tiks 

ieskenēta tādējādi veicot pirmo posmu 

digitalizācijas procesā. Jaunie mākslinieki tiks 

aicināti piedalīties šajā procesā/ 

Ilūkstes pilsētas bērnu 

bibliotēka 

20.03 -

06.04.2018 

I. Strode 

B. Millere 

„Esi drošs, nedari pāri sev un citiem!” /Kādi 

drošības nosacījumi un ētikas normatīvi 

jāievēro izmantojot internetu/ Atvērto durvju 

diena/ 

Ilūkstes pilsētas bērnu 

bibliotēka 

22.03 

Visas dienas 

garumā 

B.Millere 

Ceļojums Latvijas filmu datubāzē filmas.lv un 

pasakas.lv /Iepazīsimies ar plašo datubāzu 

piedāvājumu/ 

Ilūkstes pilsētas bērnu 

bibliotēka 

23.00 

Visas dienas 

garumā 

I. Strode 

B. Millere 

Dvietes pagasta bibliotēka 

 

Datu bāzu izmantošana - konsultācijas Dvietes pagasta 

bibliotēka  

21.03 V.Marcinkeviča  

Interneta iespējas - konsultācijas Dvietes pagasta 

bibliotēka 

22.03 V.Marcinkeviča  

e-rēķini - konsultācijas Dvietes pagasta 

bibliotēka 

23.03 V.Marcinkeviča  

Bērnu drošība internetā konsultācijas Dvietes pagasta 

bibliotēka 

24.03 V.Marcinkeviča 

Šēderes pagasta bibliotēka 

 



 “ Gudra un droša iepirkšanās 

internetveikalos”- individuālās pārrunas 

Šēderes pagasta 

bibliotēka  

20.03.- 

23.03. 

R.Šeršņova 

E-prasmes ikvienam: Kā atgūt nodokļu 

pārmaksu 

Šēderes pagasta 

bibliotēka  

22.03. R.Šeršņova 

 


