
 

 

 

 

 

BĒRZIŅU PAGASTA PĀRVALDES 

TAUTAS BIBLIOTĒKAS 

DARBA PLĀNS 

2016.GADAM 
 

 

 
1. Galvenie darba rādītāji: 

1.1. Lasītāju skaits – 103; 

1.2. Apmeklējumu skaits – 3400; 

1.3. Literatūras izsniegums –2880. 

 

2. Gatavošanās bibliotēku akreditācijai. 

                                                                                      Visu gadu 

 

3. Kvalitatīvu, bibliotēkas lasītāju vajadzībām atbilstošu ,bibliotekāro, 

bibliogrāfisko un informācijas pakalpojumu sniegšana  

Visu gadu 

 

4. Bibliotēkas darba organizēšana un popularizēšana, publicitāte  

Visu gadu 

 

5. Lasītāju apmācība ,konsultācija un informācija darbā ar datoru un  

internetu  

Visu gadu 

 

6. Literatūras popularizēšana dažādos lasīšanas veicināšanas pasākumos 

Visu gadu 

7. Bibliotēkas darbinieku tālākizglītība kursos , semināros, pieredzes 

apmaiņas braucienos 

Visu gadu 

 

8. Kopdarbība ar Bērziņu pagasta pārvaldi, Bērziņu tautas namu, novada 

bibliotēkām, Krāslavas novada centrālo bibliotēku, Dagdas novada IKSN 

Visu gadu 
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9. Turpināt novadpētniecības darbu: 

 

9.1. Vākt un apkopot materiālus par bibliotēkas vēsturi 

                                                                                 Visu gadu 

9.2. Vākt un apkopot materiālus par sava pagasta vēsturi,       

                                                                                 Visu gadu 

9.3. Ar jauniem materiāliem papildināt novadpētniecības 

tematiskās mapes  

                                                                                 Visu gadu 

 

 

10. Ar literatūras palīdzību iepazīstināt lasītājus ar sabiedriskajiem 

aktualitātēm pasaulē, novada un pagasta dzīvē. Organizēt sekojošas izstādes: 

10.1. Literatūras izstāde „Barikāžu laiku atceroties” 

11.01. 29.01. 

10.2. „Raimondam Paulam – 80” 

                 Izstāde veltīta komponista dzīves jubilejai 

                   11.01. – 18.01. 

10.3. Gada atskaites nodošana KNCB 

13. janvāris 

10.4. „Uz lielu balli sanāca sveces, 

           Ai, kas par gaismu debesīs tecēs” ( O. Vācietis) 

               Sveču un literatūras izstāde par sveču liešanu, dzeja 

02.02. – 19.02. 

10.5. „Jurim Zvirgzdiņam - 75” 

Literatūras izstāde veltīta rakstnieka dzīves jubilejai 

12.02. – 19.02                                                                  

10.6. „Vizin’ mani, kamaniņas, 
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            Metenīša vakarā…” 

                            Tematiska izstāde  par Meteņdienas tradīcijām un svinībām 

07.03. – 13.03. 

10.7. „Lieldienas – Saules svētki”     

        Tematiska  izstāde  par Lieldienu tradīcijām - 

rotaļām, telpu rotāšanu, mīklu minēšanu, šūpošanos, olu 

krāsošanu… 

21.03. -  31.03.                    

                     10.8. „Ernestam Birzniekam-Upītim - 145” 

                                       Literatūras izstāde veltīta rakstnieka dzīves jubilejai 

04.04. – 11.04. 

10.9. Bibliotēku nedēļai veltīti pasākumi: 

            10.9.1. Jauno grāmatu diena 

 bibliotēku nedēļas laikā 

 

            10.9.2.Tikšanās ar Konstantinovas pagasta   

                                                                             rokdarbniecēm         

(sadarbībā ar Konstantinovas pagasta bibliotēku) 

bibliotēku nedēļas laikā 

                     10.10. „Šarlotei Bronte – 200”   

                                       Literatūras izstāde  veltīta angļu rakstnieces jubilejai 

22.04. – 29.04. 

 

               

                       10.11. Pavasara talka 

  aprīļa beigās 

                       

                       10.12.  „Mātes mīlestības zelts 
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                                     Staro mūžos visam pāri”(P. Bārda)    

Tematiska izstāde  veltīta Mātes dienai                          

05.05. – 12.05. 

  10.13.  „Vizmai Belševicai - 85”   

                                              Literatūras izstāde veltīta dzejnieces jubilejai 

 23.05. – 31.05. 

  10.14. „Dagnijai Zigmontei - 85” 

                                                                                       Literatūras izstāde  

02.06.- 10.06. 

  10.15. „Lasīsim vasarā…” 

                                       Izstāde ar skolas ieteiktās literatūras grāmatām 

                                                                                                            06.06. – 30.08.

  

                              10.16. „Līgo! Līgo!” 

                                                                      Gadskārtu svētkiem veltīta izstāde  

      20.06. – 30.06.      

                      10.17.  Jūlijs – atvaļinājumu laiks 

                      10.18. „Bērnu žūrija ir klāt!” 

                                                                 Izstāde ar Bērnu žūrijas grāmatām 

01.08. – 30.12. 

                      10.19. „Miķeļi – rudens saulgriežu laiks…” 

                                Tematiska  izstāde  par Miķeļdienu tradīcijām - rotaļām,  

mīklu minēšanu  u.c. 

Septembris 

                        10.20. „Knutam Skujeniekam - 80” 

Literatūras izstāde 

05.09. – 13.09. 

   10.21. „Annai Brigaderei - 155” 

                                            Literatūras izstāde 
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30.09. – 07.10. 

  10.22. „Aleksandram Čakam - 115” 

                                                                     Literatūras izstāde  

24.10. – 31.10. 

  

                         10.23. „Tev mūžam dzīvot, Latvija! ” 

Literatūras un novadpētniecības materiālu  

izstāde veltīta Latvijas   Republikas 

proklamēšanas dienai  

                                         

14.11. – 22.11. 

 

                        10.24.  Gatavošanās Ziemassvētku noformējuma skatei 

                                            (skates organizators – Dagdas novada IKSN) 

decembris                    

                               

 

11. Individuāli un ar literatūras izstāžu, apskatu palīdzību regulāri informēt 

lasītājus par jaunāko literatūru. 

                                                                                                       Visu gadu 

 

12. Regulāri strādāt ar lasītājiem-parādniekiem. 

                                                                                                       Visu gadu 

 

13. Sistemātiski strādāt ar bibliotēkas fondu un katalogiem: 

 

13.1. Pieprasīt pašvaldībai naudas līdzekļus jaunu grāmatu 

iegādei un periodikas parakstīšanai 

                                                                                   Visu gadu  

 

13.2. Saņemot jaunās grāmatas, veikt to individuālo uzskaiti 

                                                                                   Visu gadu 

 

13.3. Sistemātiski pārbaudīt un precizēt grāmatu fonda 

kārtojumu plauktos.  

                                                                                   Visu gadu 

 

14. Sakopt un vienmēr uzturēt kārtībā bibliotēkas telpas 

                                                                                                       Visu gadu 
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15. Gada garumā turpināt vadīt bibliotēkā šūšanas nodarbības  

 

 

                                    Bibliotēkas vadītāja                 O. Brenča 

                                                           


