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Galvenie gada darba virzieni, uzdevumi 
Bibliotēkas krājuma un informācijas sistēmu 

izmantošana, apmierinot lietotāju 

pieprasījumus; vajadzības gadījumā lietot SBA 

Gada laikā O.Saule 

Nodrošināt bibliotēkas lietotājiem bezmaksas 

pieeju internetam un vispārpieejamiem 

elektroniskās informācijas resursiem, izmantojot 

bibliotēkas datorus. 

Gada laikā O.Saule 

Sekot grāmatu apgādu darbam, lai atbilstoši 

savām iespējām, varētu iegādāties grāmatas. 
Gada laikā O.Saule 

Turpināt novadpētniecības darbu: savas 

bibliotēkas dokumentu izpēti, jaunu 

novadpētniecības materiālu vākšanu un 

apkopošanu mapēs. 

Gada laikā O.Saule 

 

Lietotāju bibliotekārā apkalpošana 
Lietotāju reģistrācija Gada laikā O.Saule 
Sniegt lietotājiem uzziņas, pilnībā izmantojot 

bibliotēkas krājumu,internetu, vispārpieejamos 

elektroniskos informācijas resursus, datu bāzes : 

NAIS, Letonika, Lursoft 

Gada laikā O.Saule 

Ar literatūras palīdzību iepazīstināt lietotājus ar 

sabiedriskajām aktualitātēm valsts, novada un 

pagasta dzīvē 

Gada laikā O.Saule 

Iepazīstināt lietotājus ar jaunāko literatūru Gada laikā O.Saule 
Popularizēt bibliotēkas krājumu un bibliotēku Gadalaikā O.Saule 

 

 

Pasākumu plāns 
Nr.p.k. Pasākuma nosaukums Pasākuma 

norises laiks 
Atbildīgais 

1. ,, Egīlam Lukjanskim- 80” , literatūras 

izstāde 
 

4.-6. 
janvāris 

O.Saule 

2. ,, Vitautam Ļūdēnam – 80 ”, literatūras 

izstāde 
 

26. – 
30.janvāris 

O.Saule 

3. ,,Barikāžu laiks” – izstāde veltīta 

barikāžu atceres dienai 
 

20. janvāris O.Saule 

4. Radošās darbnīcas ,,Mans dzijas kamols” 
 

Janvāris O.Saule 

5. Izstāde, pārruna ar apmeklētājiem : Februāris O.Saule 



,,Ja tu vēl nevingro, tad sāc!” 
 

6. Nodarbība ar skolēniem: ,,Nāc un meklē 

Letonika.lv 
 

Februāris O.Saule 

7. Radošās darbnīcas ,, Valentīndienas 

sirsniņas” 
 

Februāris O.Saule 

8. Pasākums bērniem,, Mana mīļākā 

grāmatiņa” 
 

Marts O.Saule 

9. Jaunāko grāmatu apskats, pārrunas 
 

Marts O.Saule 

10. ,,Sāpe mūža garumā” – literatūras izstāde 

veltīta staļinisko represiju upuru piemiņas 

dienai 
 

22. – 
25.marts 

O.Saule 

11. Radošās nodarbības bērniem 
,,Sējam, stādam, audzējam uz palodzes” 
 

Marts O.Saule 

12. ,, Kornēlijai Apškrūmai- 80 ”, 
literatūras izstāde 
 

10. – 13. 
aprīlis 

O.Saule 

13. ,,Sagaidīsim Lieldienas” 
Literatūras un kompozīciju izstāde 
 

10. -18 
aprīlis 

O.Saule 

14. Bibliotēku nedēļa ,,Bibliotekārs atbild, 

informē, palīdz…” 
 

Aprīlis O.Saule 

15. Lieldienu radošās darbnīcas 
,,Lieldienu dekori” 
 

Aprīlis O.Saule 

16. ,,Darba svētki 
Latvijas Republikas Neatkarības 

atjaunošanas diena ” - literatūras izstāde 
 

1. – 5. 
maijs 

O.Saule 

17. Radošās darbnīcas 
,,Pārsteidz savu māmuliņu” 
 

Maijs O.Saule 

18. ,,Līgo,  mana Jānu diena” 
Literatūras, ziedu kompozīciju izstāde 
 

20.-23. 
jūnijs 

O.Saule 

19. Jaunākais bibliotēkas plauktos 
 

Jūnijs O.Saule 

20. ,,Jāzepam Osmanim – 85” 
literatūras izstāde 

11. - jūlijs O.Saule 



21. ,,Dārzs burciņās” par augļu un dārzeņu 

sagatavošanu ziemai, literatūras izstāde 
 

Augusts O.Saule 

22. ,,Rudens ziedu krāšņumā” 
Ziedu kompozīciju izstāde veltīta dzejas 

dienām 
 

Septembris O.Saule 

23. Derīgo padomu stunda ,,Daba baro, daba 

dziedē! 
 

Septembris O.Saule 

24. Pasākums bērniem ,,Pasaku kamolu 

ritinot” 
 

Oktobris O.Saule 

25. ,,Es mīlu šo zemi” 
Literatūras izstāde, nodarbības ar bērniem 
 

14. – 18. 
novembris 

O.Saule 

26. Radošās darbnīcas ,, Latvijas dzimšanas 

diena” 
 

Novembris O.Saule 

27. ,, Sidraba mēnestiņš 
    Veļas pa gaisu ” 
Kompozīciju un literatūras izstāde 
 

18. 27. 
decembris 

O.Saule 

28. Radošās darbnīcas ,,Ziemassvētkus 

gaidot” 
Decembris O.Saule 

 
 
 
 
 

Darbs ar bibliotēkas krājumu 
 
1. Turpināt strādāt pie bibliotēkas krājuma, atbrīvoties no 

nolietotiem iespieddarbiem. Norakstīt atlasīto literatūru. 
2. Grāmatu krājumu komplektēt, saskaņā ar bibliotēkas koncepciju 

un budžeta iespējām. 
3. Panākt, lai lietotāji savlaicīgi apmainītu grāmatas bibliotēkā. 
4. Regulāri strādāt ar lietotājiem – parādniekiem. 

 

 

 



Novadpētniecības darbs 

1. Papildināt novadpētniecības mapesar jauniem materiāliem no 

vietējiem izdevumiem. 
2. Veidot novadpētniecībasmateriālu izstādes un apskatus. 

 
 

Darbinieka tālākizglītība 
 

Piedalīties reģiona un novada bibliotekāru semināros, kursos, 

pieredzes apmaiņu braucienos. 

 
 
 
 

                   Andzeļu pagasta tautas bibliotēkas vadītāja:               O.Saule 

 

 

 


