
Pagastu  bibliotēku darbības  plāns 2021. gadam  
 

Nosaukums 

 

Biķernieku pagasta bibliotēka 

 

Galvenie 2021. gada 

darba virzieni, 

uzdevumi  

 Bibliotēkas krājuma piekomplektēšana un rekomplektēšana; 

 Bibliotēkas sniegto pakalpojumu uzlabošana; 

 Bibliotēkas popularizējošo pasākumu organizēšana un jauno lietotāju piesaistīšana; 

 Izpildīt Biķernieku bibliotēkas attīstības plānu 2021.- 2025.gadam; 

 Lasīšanas veicināšanas pasākumu organizācija; 

 Bibliotēkas darbinieka profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtošana.  

 

II.Aktivitātes un pasākumi 

Nr. 

p.k. 

Aktivitāte Norises vieta Norises laiks Izpildītājs, 

tālrunis 

1.  Datorapmācības iesācējiem „Viena klikšķa attālumā!” bibliotēka visu gadu V.Andejeva 

2. Iepazīstināšana ar jaunumiem bibliotēkā bibliotēka marts; jūnijs; 

novembris 

 

3. Informācija par bibliotēkas krājumu, nodaļām, bibliotēkas un datoru lietošanas 

noteikumiem 

bibliotēka, KN, 

skola 

gada laikā  

 

Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, pārrunas, apskati, konsultācijas, tematiski pasākumi, tikšanās ar rakstniekiem un 

dzejniekiem, dalība Grāmatu svētkos u.c.) 

                               Literārās, tematiskās, mākslas izstādes:     

1. Tematiskā izstāde “1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena” bibliotēka janvāris V.Andrejeva 

2. Tematiska literatūras izstāde. „Valentīna dienai – visu mīlēto un mīlošo dienai” bibliotēka februāris V.Andrejeva 

3. “Rokdarbi no mammas kumodes” – izšūtu mājsaimniecības priekšmetu izstāde bibliotēka marts V.Andrejeva 

4. Tematiskā izstāde “Nāc nākdama Liela diena!” bibliotēka aprīlis V.Andrejeva 

5. Tematiskā izstāde: “Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena” bibliotēka maijs V.Andrejeva 

6. Lit. izstāde „Es vēlos paldies pasacīt, Tev māt” bibliotēka maijs V.Andrejeva 

7. Tematiskā izstāde „Ielīgosim kopā - saglabāsim tradīcijas bibliotēka jūnijs V.Andrejeva 

8. Temat.izstāde „Veselības maģija” bibliotēka augusts V.Andrejeva 



9. Liter.izstāde “Latgales dzejnieki un dzeja” bibliotēka septembris V.Andrejeva 

10. Latviešu folkloras krājumu izstāde”Kas dimd, kas rīb 

                      Ap istabiņu? 

                      Mārtiņa gailīši 

                      Dancīti veda, 

                      Mārtiņu vakaru  

                      Gaidīdami” 

10. novembris – Mārtiņdiena 

bibliotēka 

 

novembris V.Andrejeva 

11. “…ir tāda zeme – Latvija” Tematiskā literatūras izstāde veltīta Latvijas 102. dzimšanas 

dienai 

bibliotēka novembris V.Andrejeva 

12. Tematiskā izstāde „Balti nāca Ziemassvētki” bibliotēka decembris V.Andrejeva 

13. Jauno grāmatu izstādes un apskati. „ Bibliotēka piedāvā - nāc un izvēlies sev tīkamo! bibliotēka gada laikā V.Andrejeva 

                                          Pasākumi 

 

   

1. “Vērtēsim izlasīto!”  Programmas Bērnu Žūrija – 2019   noslēgums lasīšanas stafetē 

pārrunas, izlasīto grāmatu vērtēšana /anketu aizpildīšana         

bibliotēka janvāris V.Andrejeva 

2.  

Diģitālā nedeļa, “Portals latvija.lv”- attālinātās konsultācijas 

 

bibliotēka 22.03.-26.03. V.Andrejeva 

3. Bibliotēku nedēļa “Darīt neticamo” bibliotēka 19.-25.04. V.Andrejeva 

4. Tikšanās ar vecticībniekiem (sadarbībā ar KN) KN maijs V.Andrejeva 

O.Pankova 

I.Vasiļjeva 

5. Mātes diena (sadarbībā ar KN un skolu) KN maijs I.Vasiļjeva 

V.Andrejeva 

6. Biķernieku pagasta svētki (sadarbībā ar pārvaldi un KN)  29.05. I.Vasiļjeva 

V.Andrejeva 

O.Pankova 

7. Tematiskais pasākums „Jāņa māte sieru sēja” bibliotēka jūnijs V.Andrejeva 

8. “Dzejas diena pie Raiņa Vasiļovā” sadarbībā ar Daugavpils novada bibliotēkām. 

 

bibliotēka 

 

septembris 

 

V.Andrejeva 

E.Kokina 

9. Svinīgs pasākums veltīts Latvijas dzimšanas dienai. Sadarbībā ar KN, skolu. KN 

 

novembris 

 

V.Andrejeva 

O.Pankova 

 

Pasākumi bērniem un jauniešiem, tajā sk. vasaras brīvlaikā  ( radošās darbnīcas, bibliotekārās stundas, lasījumi, ekskursijas u.c.) 



1. “Vērtēsim izlasīto!”  Programmas Bērnu Žūrija – 2019   noslēgums. Visi kopā ceļos pa 

"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" grāmatām, pildot dažādus uzdevumus. Noslēgumā 

eksperti varēs izteikt savas domas un vērtējumu par izlasītājam grāmatām, aizpildot 

elektronisko anketu un katrs saņems nelielas pārsteiguma balvas. 

bibliotēka 

 

janvāris V.Andrejeva 

 

 

2. Konkurss “Nacionālā skaļās lasīšana Biķerniekos ” 5.-6. klases skolniekiem I kārta  

 

skola 

 

aprīlis V.Andrejeva 

A.Kursiša 

3. Lasīšanas veicināšanas konkursa “Skaļās lasīšanas sacensības” reģionālais fināls Daugavpils 

novada centrs 

“Vārpa” 

 V.Andrejeva 

A.Kursiša 

4. Ģimenes un bērnības svētki”( ekskursija, sadarbībā ar KN)      bibliotēka 

 

jūnijs 

 

V.Andrejeva 

I.Vasiļjeva 

5. Viktorīna bērniem “Pasaku karaļvalstī”  bibliotēka jūlijs V.Andrejeva 

6. Vasaras lasīšanas programma “Zvirbulēna grāmatu grozs”, noslēguma tikšanās ar 

programmas dalībniekiem (diskusija, pasakas sacerēšana un grāmatas izdošana, 

apbalvošana). 

bibliotēka augusts V.Andrejeva 

7. Dzejas dienai veltīts pasākums “Pantiņš, pantiņš sanāk dzejolītis” bibliotēka septembris V.Andrejeva 

8. Brīvdienu pasākums bērniem „Brīnumains rudens” (darbs ar dabas materiālu, dzejoli, 

mīklas, pāsakas inscenēšana, cienasts) 

bibliotēka 

 

oktobris V.Andrejeva 

 

9. Galda spēle “Latvija” bibliotēka novembris V.Andrejeva 

10. Ziemassvētku pasākums visai ģimenei “Ciemos pie Ziemassvētku Rūķa” Ar skujiņu 

smaržu, eglītes pušķošanu, piparkūkām, mandarīniem, atnāks bibliotēkā vismīļākie svētki 

– Ziemassvētki (tradīcijas, radoša darbnīca, grāmatu apskats, latviešu tautas rotaļas, 

cienasts). 

bibliotēka 

 

 

decembris V.Andrejeva 

 

 

 
Bibliotekārās stundas    

1. “E-prasmes bibliotēkā” Iepazīties ar bibliotēkas e-katalogu, datubāzēm, e-

pakalpojumiem.(7-9kl.) 

bibliotēka februāris V.Andrejeva 
 

2. “Bērnu bibliotēka ir tavu draugu pilsēta” (10 lieliskas grāmatas, kas noteikti jāizlasa). (1-

2kl.) 

bibliotēka 

 

marts V.Andrejeva 

3. Enciklopēdijas un rokasgrāmatas- tavi palīgi zināšanu pasaulē. Iepazīsties ar bibliotēkā 

pieejamo uzziņu literatūras krājumu (5-6kl.) 

bibliotēka 

 

aprīlis V.Andrejeva 

4. Gadalaiku grāmatu dārzs. Mērķis ir bibliotēkas informācijas resursu popularizēšana 

(pieauģušie) 

bibliotēka 

 

maijs V.Andrejeva 

5. “Krāsainās pasakas” iepazīties ar daudzveidīgo bibliotēkas krājumu un dažādu tautu 

pasakām. (pirmsskola) 

bibliotēka 

 

oktobris V.Andrejeva 



6. Bibliotēkā dzīvo grāmatas. Iepazīsties ar informāciju, kas ir bibliotēka, kāpēc tā ir 

vajadzīga.(3-4kl.) 

bibliotēka novembris V.Andrejeva 

 Radošās darbnīcas 

 

   

1. Radošā darbnīca pirmsskolas vecuma bērniem "Cāļus taisa aprīlī" bibliotēka aprīlis V.Andrejeva 

2. Radoša darbnīca, darbs ar biseri “Es savai māmiņai!” bibliotēka maijs V.Andrejeva 

3. Radoša darbnīca veltīta Ziemassvētkiem „Mani balti Ziemassvētki” bērniem. (papīrs) bibliotēka decembris V.Andrejeva 

     

III. Krājumu komplektēšanas un organizēšanas politika  

1. Bibliotēkas krājuma komplektēšana saskaņā ar “Bibliotēkas krājuma komplektēšanas 

attīstības plānu 2020-2024’ 

bibliotēka 2021.g. V.Andrejeva 

IV. Informācijas pakalpojumu attīstība 

1. Informācijas pakalpojumu (mutisku, telefonisku, elektronisku, rakstisku) 

sniegšana pēc lietotāju pieprasījuma un to uzskaite 

bibliotēka 2021.g. V.Andrejeva 

2. Bezmaksas interneta pakalpojumu sniegšana bibliotēka 2021.g. V.Andrejeva 

3. Letonikas, Lursoft datu bāžu izmantošanas piedāvājums bibliotēka 2021.g. V.Andrejeva 

4. Bibliotēkas lietotāju apmācība Daugavpils novada bibliotēku vienotā elektroniskā 
kopkataloga izmantošanā 

bibliotēka 2021.g.  

5. Interneta un datoru izmantošanas pakalpojumi, apmācība un konsultācijas bibliotēka 2021g. V.Andrejeva 

6. Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi bibliotēka 2021.g. V.Andrejeva 

V. Novadpētniecības darbs 

1.  Iepazīšanās ar novadpētniecības stūrīša „No senatnes līdz mūsu dienām” materiāliem bibliotēka 2021.g. 

 

V.Andrejeva 

2. Jaunu novadpētniecības materiālu vākšana, apkopošana un glabāšana bibliotēka 2021.g. V.Andrejeva 

3. Sadarbība ar pagasta iedzīvotājiem bibliotēka 2021.g. V.Andrejeva 

4. Novadpētniecības materiālu vākšanā un popularizēšanā bibliotēka 2021.g. V.Andrejeva 

5. Novadpētniecības materiālu izstādes bibliotēka 2021.g. V.Andrejeva 

6. Informācijas sagatavošana, tās publicēšana Biķernieku pagasta mājas lapā bibliotēka 2021.g. V.Andrejeva 

7. Turpināt veikt aprakstu priekšmetiem esošiem novadpētniecības stūrītī bibliotēka 2021.g. V.Andrejeva 



VI. Darbs projektos 

1. Dalība lasīšanas veicināšanas programmā: „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021”  bibliotēka 2021.g V.Andrejeva 

2. Piedalīšanos valsts līmeņa projektā “Skaļās lasīšanas sacensībās” bibliotēka 2021.g. V.Andrejeva 

VII. Tālākizglītības  pasākumi personālam 

1. Profesionālās pilnveides kursi, semināri, konferences  Daugavpilī 2021.g. V.Andrejeva 

2. Profesionālās kvalifikācijas 3 kategorijas eksāmena kārtošana LNB 2021.g. V.Andrejeva 

 

VIII. Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

1. Bibliotēkas 2021.g. budžeta izpilde, saskaņā ar saistošiem noteikumiem un bibliotēkas 
reglamentu 

bibliotēka 2021.g. V.Andrejeva 

2. Bibliotēkas attīstības plāna 2021. gada realizēšana bibliotēka   

3. Bibliotēkas iespieddarbu krājuma papildināšana un komplektēšana, saskaņā ar noslēgtiem 
līgumiem 

bibliotēka 2021.g. V.Andrejeva 

4. Periodikas izdevumu 2022.gadam pasūtīšana bibliotēka novembris V.Andrejeva 

5. Bibliotēkas 2022.gada budžeta izstrāde un iesniegšana bibliotēka novembris V.Andrejeva 

 

 IX. Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību 

1. Biķernieku pagasta mājas lapā http://bikerniekupag.lv, www.kulturkarte.lv ,  

https://www.facebook.com  rakstu iesniegšana, par bibliotēkas aktivitātēm, jaunumiem un 
bibliotēkas statisko datu ikgadējā atjaunošana 

bibliotēka 2021.g. V.Andrejeva 

2. Jauno lietotāju piesaiste bibliotēkā bibliotēka 2021.g. V.Andrejeva 

3. Bibliotēkas informatīvo stendu informācijas atjaunošana bibliotēka 2021.g. V.Andrejeva 

 
Sastādīja                     V.Andrejeva,  tālrunis 65431808 

 

http://bikerniekupag.lv/
http://www.kulturkarte.lv/
https://www.facebook.com/

