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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.

BIBLIOTĒKAS
KRĀJUMA 

ORGANIZĒŠANA



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).

Content
Synopsis



iNFORMĀCIJAS
PAKALPOJUMI

3. Informācijas vai iespieddarbu
meklēšana un izsniegšana;

1.Lasītāju un apmeklētāju 
apkalpošana;
 
2. Lasītāju un apmeklētāju uzziņu 
uzskaite;

4. Individuālās pārrunas ar lasītāju.



Lasīšanas veicināšanas
pasākumi un izstādes

bibliotēkā

10.09. -
13.09.2019.MIR
DZAI KĻAVAI -

95!

Grāmatu un attēlu 
 izstāde 

bibliotēkas telpā

26.09.2019.
MIĶEĻDIENAS
PĒCPUSDIENA

Radošās aktivitātes
bibliotēkā plkst. 13:00 1. –

9. klasei.Miķeļdienas
ticējumi, spēles un

rotaļas.

26.09.2019.
MIĶEĻDIENAS

IZSTĀDE

Zīmējumu ilustrācija
bibliotēkas telpā.



14.10.2019.
STĀSTNIEKU
KONKURSS
"TECI ,  TECI
VALODIŅA"

Bibliotēkā plkst. 12:40
1.-4. klaseLatviešu vai

cittautu pasakas
stāstījums, anekdotes.

15.10.-18.10.2019.
NORAI IKSTENAI-

50!

Grāmatu un attēlu 
 izstāde 

bibliotēkas telpā

30.10.2019.
BIBLIOTEKĀRĀ

STUNDA 
1 .  KLASEI

1.klases
iepazīstināšana ar
bibliotēkas telpu,
iekšējiem kārtības

noteikumiem, radoša
darbošanās.



5.11 .-8.11 .2019.
KĀRLIM

SKALBEM -
140!

Grāmatu un attēlu 
 izstāde 

bibliotēkas telpā

7.11 .2019.
MĀRTIŅDIENAS
PĒCPUSDIENA

Radošās aktivitātes
bibliotēkā plkst. 13:20

1. – 9. klasei.
Mārtiņdienas

ticējumi, spēles un
rotaļas.

7.11 .-13.1 1 .2019.
IZSTĀDE-

MĀRTIŅDIENA

Zīmējumu
ilustrācija

bibliotēkas telpā.

14.1 1 .2019.
BIBLIOTEKĀRĀ

STUNDA 
8. KLASEI

8. klases
iepazīstiņāšana ar
iekšējiem kārtības

noteikumiem,
dažādas aktivitātes



10.12.2019.-
13.12.2019. 

LEONAM BRIEDIM -
70!

Grāmatu un attēlu 
 izstāde bibliotēkas telpā

18.12.2019.
ZIEMASSVĒTKU
DEKORĀCIJAS

Aktivitātes bibliotēkā 
plkst. 13:20 

1. – 9. klasei. 
Ziemassvētku apsveikumi,

rotājumi.



1. SBA (starpbibliotēku abonements)
 
2. Ļaudonas pagasta bibliotēka
 
3. Ļaudonas pagasta pārvalde
 
4. Ļaudonas pagasta avīze "Ļaudonas
Vēstis"
 
5. Skolas pedagogi, skolotāja palīgs,
sociālais pedagogs, logopēds, psihologs.

BIBLIOTĒKAS
SADARBĪBA


