
JAK BARKAVAS STRUKTŪRVIENĪBAS 

BIBLIOTĒKAS DARBA PLĀNS 2020./2021. 

MĀCĪBU GADAM 

 

 1.Bibliotēkas darbības mērķi:  

1.1 līdzdalība skolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā atbilstoši 

valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām; 

1.2. darba organizācija atbilstoši valstī noteiktajām bibliotēku nozares standartu 

prasībām;  

1. 3.iekļaušanās kopējā bibliotēku informācijas sistēmā.  

2. Skolas bibliotēkas darbības pamatvirzieni:  

2.1. izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu un citu dokumentu  

komplektēšana, uzskaite, apstrāde, sistematizēšana, kataloģizēšana, klasificēšana un 

uzglabāšana;  

2.2. visu skolas izglītojamo un tehnisko darbinieku bibliotekārā un informatīvā 

apkalpošana 

3. Bibliotēkas galvenie uzdevumi:  

3.1.nodrošināt bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida informācijai; 

 3.2. Bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana. 

3.3. Skolas bibliotēkas lietotājiem nodrošināt brīvu, neierobežotu literatūras un 

nepieciešamās informācijas saņemšanu sniedzot visiem bezmaksas bibliotekāros, 

bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus 

3.4. Attīstīt izglītojamo informācijas prasmes. 

3.5. Veicināt izglītojamo patstāvīgas mācīšanās iemaņu veidošanos. 

3.6. Veicināt izglītojamo prasmi kritiski izvērtēt no dažādiem avotiem iegūto 

informāciju. 

3.7. Atbalstīt un piedalīties izglītojošos un profesionālajos pasākumos un programmās, 

nepieciešamības gadījumā ierosināt šādu pasākumu organizēšanu. 
 

Darbības 

joma 
Darba saturs Izpildes laiks 

Atzīme 

par izpildi 

Darbs ar 

bibliotēkas 

fondu un 

katalogu 

Bibliotēkas fonda komplektēšana: Regulāri  

 Turpināt bibliotekāro procesu veikšanu 

automatizētajā informācijas sistēmā 

SKOLU ALISE (iekļaušanās vienotajā 

valsts bibliotēku informācijas sistēmā). 

 bojāto un pēc satura novecojušo 

iespieddarbu norakstīšana, bibliotēkas 

plauktu un telpu atbrīvošana no 

norakstītajiem eksemplāriem;  

Regulāri 

 

 veicināt izglītojamajiem informācijas 

atrašanas, iegūšanas, kritiskas izvērtēšanas 

un lietošanas prasmes. 

Regulāri 

 

Darbs ar bibliotēkas obligāto dokumentāciju.. Regulāri  

Statistikas atskaite par 2020. gadu Latvijas 

digitālajā kultūras     kartē . 

Janvāris - 

februāris 

 



 

Iepirkuma plāna sastādīšana un realizēšana.  Marts  

Darbs ar 

pedagogiem 

Informēšana par jaunāko literatūru.  Pēc iepirkuma  

Informācijas meklēšana par jaunajiem 

izdevumiem izdevniecību  mājas lapās, 

informācijas nodošana pedagogiem.  

Regulāri 

 

Metodiskās literatūras papildināšana, vadoties no 

pedagogu ieteikumiem. 
Regulāri 

 

Aptauja par mācību līdzekļiem 2021/2022.m.g. 

sadarbojoties ar metodisko komisiju vadītājiem.  
Februāris 

 

Izmantojamo un pērkamo mācību līdzekļu 

saraksta sastādīšana. 
Marts 

 

Darbs ar 

izglītojamajiem 

Jauno izglītojamo iepazīstināšana ar bibliotēku:  

Septembris 

Visu gadu 

 

 bibliotēkas lietošanas noteikumi;   

 reģistrācija JAK Barkavas 

struktūrvienības bibliotēkā.  

 

Informēšana par bibliotēkā pieejamiem 

materiāliem un to izmantošanu.    
Visu gadu  

Jauniešu iesaistīšanās LNB lasīšanas veicināšanas 

programmā - Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija  Vadoties pēc 

LNB sastādītā 

plāna 

 

 izvirzīto grāmatu lasīšana vidusskolas 

grupā;  

 

 elektroniskās anketas aizpildīšana   

Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļa.  

 Bibliotekārās stundas:  Saskaņojot ar 

grupu 

audzinātāju  

plānu 

 

 „Kā strādāt ar grāmatu?” 

 „ Bibliotēkas darba lapa” 

 „ Enciklopēdija manā dzīvē” 

 

Pasākumi:  

Saskaņojot ar 

mācību 

priekšmetu 

skolotājiem 

 

 Jauniešu lasīšanas nedēļa  

Veidot tematiskās izstādes rakstnieku un 

dzejnieku apaļajās jubilejās (www.Letonika.lv) 

 

 Eiropas diena  

 Dzimtās valodas diena;   

 Jaunākā ieteicamā latviešu un ārzemju 

literatūra.   

 

Pasākumi 

bibliotēkā 

Informatīvās izstādes:    

 dzejas dienas;   Septembris  

 jaunieguvumi;  Septembris  

 Dainu tēvs un Helovīni;  Oktobris  

 Braucam Latviju lūkoties!  Novembris  

 Ziemassvētkus gaidot;  Decembris  

 1991. g. Janvāra barikāžu aizstāvju 

piemiņas diena, 
Janvāris 

 



 Sveču diena Februāris  

 Nu atnāca Liela diena;  Aprīlis  

 Ģimene.  Maijs  

Izglītojamo darbu izstādes.:     

 Dzejas pikniks;  Novembris  

 Eiropas diena;  Decembris  

 skaistākā ola; Aprīlis  

 profesija manā dzīvē Marts  

Bibliotēkas 

darbības 

pilnveide un 

attīstība 

Piedalīšanās skolas bibliotekāru metodiskās 

apvienības sanāksmes semināros. 

Sadarbība ar Madonas novada bibliotēkām. 

Vadoties pēc 

MA darba 

plāna 

 

 Tālākizglītība: 

 piedalīšanās semināros un kursos 

Vadoties no 

piedāvājuma 

 

Sastādīja M.Opincāne 

 


