
Pagastu  bibliotēku darbības  plāns 2022. gadam  
 

Nosaukums 

 

Biķernieku pagasta bibliotēka 

 

Galvenie 2022. gada 

darba virzieni, 

uzdevumi  

 Bibliotēkas lietotāju un darbinieka epidemioloģiskās drošības nodrošināšana; 

 Bibliotēkas sagatavošana akreditācijai; 

 Bibliotēkas sniegto pakalpojumu uzlabošana;  

 Bibliotēkas krājuma piekomplektēšana un rekomplektēšana;  

 Bibliotēkas popularizējošo pasākumu organizēšana un jauno lietotāju piesaistīšana; 

 Lasīšanas veicināšanas pasākumu organizācija un darbs ar bērniem un jauniešiem; 

 Bibliotēkas lietotāju autorizācija un e-grāmatu popularizēšana www.3td.lv  
 

 

I.Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība 

Nr. 

p.k. 

Aktivitāte Norises vieta Norises laiks Izpildītājs, 

tālrunis 

1. Lietotāju reģistrācija; izdevumu izdošana - saņemšana IS Alise bibliotēka 2022.g. V.Andrejeva 

2. Interneta un datoru izmantošanas pakalpojumi, apmācība un konsultācijas bibliotēka 2022.g. V.Andrejeva 

3. Iepazīstināšana ar jaunumiem bibliotēkā bibliotēka marts; jūnijs; 

novembris 

V.Andejeva 

4. Informācijas pakalpojumi: (bibliotēkas elektroniskā katalogs, datu bāzes – Letonika, 

Lursoft) 

bibliotēka 2022.g. V.Andrejeva 

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

noteikumiem 

bibliotēka, KN, 

skola 

2022.g. V.Andrejeva 

 

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. Jaunieguvumu izstāde. bibliotēka marts; jūnijs; 

novembris 

V.Andrejeva 

2. Tematiskā izstāde “Barikāžu laiks” 

20. janvāris – 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena 

bibliotēka janvāris V.Andrejeva 

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

4. “Rokdarbi no mammas kumodes” – adīto mājsaimniecības priekšmetu izstāde bibliotēka marts V.Andrejeva 



5. Tematiska izstāde: “Pavasaris bērnu grāmatu autoru darbos” 

Pavasari, pavasari, 

Tu jau visu , visu vari- 

Atnes vizbulīšu klēpi, 

Ko zem sniegiem gravā slēpi!” 

 marts V.Andrejeva 

6. Tematiskā izstāde: “Lielas dienas rītiņā 

Agri gāju šūpoties 

Lai redzēju koku galus 

Zelta sauli margojam” 

Veltīta Lieldienai 

bibliotēka aprīlis V.Andrejeva 

7. Tematiskā izstāde: “Tavs vārds ir Latvija – 

 Uz pasaules Tu vienīgā!” 

 4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena 

bibliotēka maijs V.Andrejeva 

8. Lit. izstāde „ “Skaistākais no visiem – 

Mātes svētums, mātes sirds” /V. Mora/” 

bibliotēka maijs V.Andrejeva 

9. Tematiskā izstāde “Ņem līdzi līgojot” 

23. un 24. jūnijs – Līgo un Jāņu diena 

Dabas veltes cilvēka veselībai un skaistumam 

bibliotēka jūnijs V.Andrejeva 

10. Fotokonkurss "Visskaistākā vieta manā pagastā" bibliotēka jūnijs V.Andrejeva 

11. Tematiska izstāde “Izzinoši materiāli par sēnēm”, aicinājums dalībai fotokonkursā  “Sēne 

2022” 

bibliotēka augusts V.Andrejeva 

12.  Izstāde  “Lasīsim un vērtēsim!” 

Bērnu, jauniešu un vecāku  Žūrijas  jauno grāmatu  izstāde 

 augusts V.Andrejeva 

13.  Tematiska izstāde “Aicinājums tiem, kuri dzeju mīl un raksta” 

11. septembris – Dzejas dienas Biķerniekos 

bibliotēka septembris V.Andrejeva 

14.  Literārā izstāde “Sēd uz sliekšņa pasaciņa…” bibliotēka oktobris V.Andrejeva 

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

                      Ap istabiņu? 

                      Mārtiņa gailīši 

                      Dancīti veda, 

                      Mārtiņu vakaru  

                      Gaidīdami” 

10. novembris – Mārtiņdiena 

bibliotēka 

 

novembris V.Andrejeva 

16. „Latvija mums ir tikai viena” Tematiskā literatūras izstāde veltīta Latvijas 104. dzimšanas 

dienai 

bibliotēka novembris V.Andrejeva 

17. “Ziemas saulgriežu ceļš” Grāmatu izstāde par Adventa laiku, Ziemassvētkiem bibliotēka decembris V.Andrejeva 



18. Skaistāko Ziemassvētku kartīšu izstāde bibliotēka decembris V.Andrejeva 

19. Jauno grāmatu izstādes un apskati. „ Bibliotēka piedāvā - nāc un izvēlies sev tīkamo! bibliotēka 2022.g. V.Andrejeva 

                                          Pasākumi 

 

   

1. “Vērtēsim izlasīto!”  Programmas Bērnu Žūrija – 2021 noslēguma tikšanās. bibliotēka februāris V.Andrejeva 

2.  Ekskursijas. Iepazīšanās ar novadpētniecības stūrīša „No senatnes līdz mūsu dienām” 

materiāliem 

bibliotēka 2022.g. V.Andrejeva 

3. Diģitālā nedeļa, “Portals latvija.lv”- attālinātās konsultācijas bibliotēka marts V.Andrejeva 

4. Bibliotēku nedēļa … bibliotēka aprīlis V.Andrejeva 

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

V.Andrejeva 

6. Biķernieku pagasta svētki (sadarbībā ar pārvaldi un KN) Pagasta teritorija maijs I.Vasiļjeva 

V.Andrejeva 

O.Pankova 

7. Fotokonkurss "Visskaistākā vieta manā pagastā" bildes sūtīt WhatsApp Facebook vietne  jūnijs V.Andrejeva 

8. Dzejas diena sadarbībā ar Daugavpils novada bibliotēkām  septembris V.Andrejeva 

9. LR dzimšanas diena. Sadarbībā ar KN, skolu.  

Labāko lasītāju godināšana 

KN 

 

novembris 

 

V.Andrejeva 

O.Pankova 

VII.  Darbs ar bērniem un jauniešiem    

 

1. 

 “Vērtēsim izlasīto” Lasīšanas veicināšanas programmas Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 

2021 noslēgums – pārrunas, diskusijas, anketu aizpildīšana un katrs saņems nelielas 

pārsteiguma balvas. 

bibliotēka februāris V.Andrejeva 

2. Tematiskai pasākums pirmsskolas vecuma bērniem “Vinnijs Pūks pulcina draugus” Pirmsskolas 

grupa 

“Ozolzīlītes” 

 

februāris V.Andrejeva 

 

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

 

jūnijs 

 

V.Andrejeva 

I.Vasiļjeva 

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

programmas dalībniekiem (diskusija, pasakas sacerēšana un grāmatas izdošana, 

apbalvošana). 

bibliotēka augusts V.Andrejeva 

6. Dzejas dienai veltīts pasākums “Aicinājums tiem, kuri dzeju mīl un raksta” bibliotēka septembris V.Andrejeva 



7. Galda spēle ar jauniešiem “Latvija” bibliotēka novembris V.Andrejeva 

 Bibliotekārās stundas    

1. “E-prasmes bibliotēkā”. (7-9 kl.) Drošāka interneta dienai veltīts, “Vaifija spēles” 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 (5-6 kl.) 

bibliotēka 

 

aprīlis V.Andrejeva 

5. “Sēd uz sliekšņa pasaciņa…” 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. Radoša darbnīca: Tikšanās ar konditori-amatieri Ilonu Dalecku biblioteka marts V.Andrejeva 

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

3.   “Ar baltu gaismu Ziemassvētki nāk” 

Radošā darbnīca “Pašu darināti Ziemassvētku rotājumi, apsveikumi”, rotaļu rīts un citi 

pasākumi pašiem mazākajiem 

bibliotēka decembris V.Andrejeva 

     

III. Krājumu komplektēšanas un organizēšanas politika  

1. Bibliotēkas krājuma komplektēšana saskaņā ar “Bibliotēkas krājuma komplektēšanas 

attīstības plānu 2020-2024’ 

bibliotēka 2022.g. V.Andrejeva 

IV. Informācijas pakalpojumu attīstība 

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

sniegšana pēc lietotāju pieprasījuma un to uzskaite 

bibliotēka 2022.g. V.Andrejeva 

2. Bezmaksas interneta pakalpojumu sniegšana bibliotēka 2022.g. V.Andrejeva 

3. Letonikas, Lursoft datu bāžu izmantošanas piedāvājums bibliotēka 2022.g. V.Andrejeva 

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

bibliotēka 2022.g. V.Andrejeva 

5. Interneta un datoru izmantošanas pakalpojumi, apmācība un konsultācijas bibliotēka 2022g. V.Andrejeva 

6. Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi bibliotēka 2022.g. V.Andrejeva 



V. Novadpētniecības darbs 

1. Jaunu novadpētniecības materiālu vākšana, apkopošana un glabāšana un popularizēšana bibliotēka 2022.g. V.Andrejeva 

2. Darbs ar novadniekiem bibliotēka 2022.g. V.Andrejeva 

3. Novadpētniecības materiālu izstādes bibliotēka 2022.g. V.Andrejeva 

4. Informācijas sagatavošana, tās publicēšana Biķernieku pagasta mājas lapā bibliotēka 2022.g. V.Andrejeva 

5. Turpināt veikt aprakstu priekšmetiem esošiem novadpētniecības stūrītī bibliotēka 2022.g. V.Andrejeva 

 

 VI. 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 2022.g. V.Andrejeva 

2. Jauno lietotāju piesaiste bibliotēkā bibliotēka 2022.g. V.Andrejeva 

3. Bibliotēkas informatīvo stendu informācijas atjaunošana bibliotēka 2022.g. V.Andrejeva 

 

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

