
ANDREJA EGLĪŠA 
ĻAUDONAS 
VIDUSSKOLAS
BIBLIOTĒKAS
 
DARBA PLĀNS 
2018./2019. M.G. 
1. SEMESTRIS



Bibliotēkas krājuma 
organizēšana

1.Skolas bibliotēkas telpas un BIS sistēmas ALISE 
sagatavošana darbam (skolēnu pārcelšana nākošajā 
klasē; jauno skolēnu savadīšana; sarakstu 
izdrukāšana u.c.). 

2. Jauniegūto mācību grāmatu savadīšana Alisē, 
grāmatu apstrāde, rēķina apstrāde, nepieciešamās 
dokumentācijas sakārtošana (akti, inventāra grāmata).

3.Izsniegt visas nepieciešamās mācību grāmatas 
skolēniem un skolotājiem; trūkstošo grāmatu sagāde.

4. Nepieciešamo darba burtnīcu sagāde un apstrāde.



5.Nepieciešamo darba burtnīcu izsniegšana un nodošana 
skolotājiem un skolēniem. 

6.Jauniegūto dāvinājumu izvērtēšana, vadīšana ALISĒ, 
apstrāde, atbilstošās dokumentācijas sakārtošana.

7.Skolas bibliotēkas krājuma attīrīšana un norakstīšana 
no morāli un fiziski nolietotām grāmatām. 

8. Visu nepieciešamo atskaišu sagatavošana un iesniegšana 
Ļaudonas pagasta pārvaldes grāmatvedībā.
 
9. Vizuālais noformējums bibliotēkas telpā (tēls).



Informāciju pakalpojumi
 

1. Lasītāju un apmeklētāju 
apkalpošana;
2. Lasītāju un apmeklētāju uzziņu 
uzskaite;
3. Informācijas vai iespieddarbu 
meklēšana un izsniegšana;
4.Individuālās pārrunas ar lasītāju.



Lasīšanas veicināšanas 
pasākumi un izstādes 
bibliotēkā

 



Katru mēnesi 
piektdienās - 

Radoši izpaužamies!
4. - 8. klases skolēni plkst. 

15:00.
Spēles, viktorīnas, scenāriju 

veidošana, pārrunas.



11.10. 
"PASAULES PASTA 

DIENA"
Vēstuļu rakstīšana, 

aploksnes veidošana un 
noformējums.

27.09. 
MIĶEĻDIENAS 
AKTIVITĀTES
Radošās aktivitātes 

bibliotēkā 1.-9. klasei plkst. 
13:00

Tautasdziesmu likšana un 
ilustrēšana, mīklu minēšana.
Izstāde - "Ar ko man saistās 

Miķeļdiena?"



11.10.
IZSTĀDE 

BIBLIOTĒKĀ - 
ANDREJAM EGLĪTIM 

106!

11.10. 
"MEKLĒ JŪRAS ĀBECI 

BIBLIOTĒKĀ"
Bibliotēkas līdzdalība ar 

Ļaudonas pagasta bibliotēku. 
Viktorīnas pasākums 7.-8. 

klasei skolas muzejā 
plkst. 10:00 .



08.11. 
MĀRTIŅDIENAS 

AKTIVITĀTES
Radošās aktivitātes 

bibliotēkā 1. - 9. klasei plkst 
13:00. Masku veidošana un 
laminēšana, Mārtiņdienas 

jautājumu meklēšana 
bibliotēkas telpā, puzzles 

likšana.

02.11. 
"TECI, TECI VALODIŅA"

Bibliotēkas līdzdalība 
stāstnieku konkursa atlasē. 
1.-4. klase un 8. klase, plkst 

14:30.



20.12. 
"SNIEGPĀRSLIŅA"

Radošās aktivitātes 
bibliotēkā 1.-9. klasei plkst. 

11:00.
Ziemassvētku 

sniegpārsliņu krāsošana 
un līmēšana, dzejoļu 

rakstīšana.

16.11. 
IZSTĀDE 

BIBLIOTĒKĀ -
ETNOGRĀFISKĀS 

ZĪMES



ANDREJA EGLĪŠA ĻAUDONAS 
VIDUSSKOLAS BIBLIOTĒKAS 
SADARBĪBA

1. SBA (starpbibliotēku abonements)
2. Ļaudonas pagasta bibliotēka
3. Ļaudonas pagasta pārvalde
4. Ļaudonas pagasta avīze "Ļaudonas 
Vēstis".
5. Skolas pedagogiem, skolotāja palīgs.
 


