
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BĒRZIŅU PAGASTA  
TAUTAS BIBLIOTĒKAS 

DARBA PLĀNS 
2017.GADAM 

 
 
 
1. Galvenie darba rādītāji: 

1.1. Lasītāju skaits – 100; 
1.2. Apmeklējumu skaits – 3400; 
1.3. Literatūras izsniegums –2900. 
 
 

2. Kvalitatīvu, bibliotēkas lasītāju vajadzībām atbilstošu ,bibliotekāro, 

bibliogrāfisko un informācijas pakalpojumu sniegšana  
Visu gadu 

 
3. Bibliotēkas darba organizēšana un popularizēšana, publicitāte  

Visu gadu 
 
4. Lasītāju apmācība ,konsultācija un informācija darbā ar datoru un  
internetu  

Visu gadu 
 
5. Literatūras popularizēšana dažādos lasīšanas veicināšanas pasākumos 

Visu gadu 
6. Bibliotēkas darbinieku tālākizglītība kursos , semināros, pieredzes 

apmaiņas braucienos 
Visu gadu 
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7. Kopdarbība ar Bērziņu pagasta pārvaldi, Bērziņu Tautas namu,  BLPC 
„Upmala”, novada bibliotēkām, Krāslavas novada centrālo bibliotēku, 
Dagdas novada IKSN, Dagdas novada TN 

Visu gadu 
 
8. Turpināt novadpētniecības darbu: 
 

8.1. Vākt un apkopot materiālus par bibliotēkas vēsturi 
                                                                                 Visu gadu 
8.2. Vākt un apkopot materiālus par sava pagasta vēsturi,       
                                                                                 Visu gadu 
8.3. Ar jauniem materiāliem papildināt novadpētniecības 

tematiskās mapes  
                                                                                 Visu gadu 
 

9. Ar literatūras palīdzību iepazīstināt lasītājus ar sabiedriskajiem 
aktualitātēm pasaulē, novada un pagasta dzīvē. Organizēt sekojošas izstādes: 

9.1. „Lata romāna karalis”  

        literatūras izstāde veltīta rakstnieka Egila Lukjanska 
daiļradei, sakarā ar 80. dzimšanas dienu 

04.01. – 13.01. 

9.2. Literatūras izstāde „Barikāžu laiku atceroties” 

18.01. – 25.01. 

9.3. „Viņa darbu tēmas  saistās ar latviešu senatni” 

 

                 dzejniekam Vitautam Ļūdēnam - 80 
                   26.01. – 31.01. 

 
9.4. Gada atskaišu nodošana KNCB 

 17.janvāris 
9.5.”Mīlot cilvēkus, dzīvi, dzeju!” 

          literatūras izstāde veltīta dzejnieces Mirdzas Ķempes  

110. dzimšanas dienai 

06.02. – 13.02. 

9.6.   Februāris – Vispasaules  Drošāka interneta diena 
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               video blogu vietnē www.drossinternets.lv mācību     
video skatīšana 

februārī 

9.7. literatūras izstāde „Nav vārdam vietas, kas ticībā sēts” 

         dzejniecei, dramaturģei, sabiedriskajai  darbiniecei  
          Mārai Zālītei – 65 

 
16.02. – 21.02                                                                  

9.8. „Liktenis stāv blakus  klusēdams” 

                            literatūras izstāde veltīta rakstnieces Skaidrītes Kaldupes  

95.  dzimšanas dienai 

22.02. – 28.02. 

9.9. dzejniekam „ Mārim Melgalvam - 60”     

literatūras izstāde 
13.03. - 17.03.                    

                     9.10. „Ūdens – tā ir dzīvība” 

                    tematiska izstāde veltīta Starptautiskajai ūdens dienai  
20.03. – 24.03. 

9.11. Bibliotēku nedēļai veltīti pasākumi: 

            9.11.1. Jaunāko grāmatu apskats 

 bibliotēku nedēļas laikā 

 

            9.11.2.Pārrunas ar Bērnu žūrijas’2016 ekspertiem  

bibliotēku nedēļas laikā 

                     9.12. „Ticēt labajam”   

                                literatūras izstāde  veltīta  rakstnieces                    
Kornēlijas  Apškrūmas  80. gadu jubilejai 

06.04. – 13.04. 

 

  9.13. Lieldienu radošā darbnīca 

http://www.drossinternets.lv/
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11. – 12.04 

9.14.  „Andrim Vējānam - 90” 

          literatūras izstāde veltīta dzejnieka dzīves jubilejai 
18.04. – 24.04. 

9.15. „Dzeguzīte gadus skaita” 

          literatūras izstāde Ilzes Indrānes 90 gadu jubilejai 
21.04. – 28.04 

               
                       9.16. Pavasara talka 

  aprīļa beigās 

                       9.17.  rakstniekam Alfrēdam Dziļumam – 110 

literatūras izstāde 
02.05. -08.05. 

                       

                       9.18.  „Mamma,  māmiņa, māmulīte…” 

tematiska izstāde  veltīta Mātes dienai                          
11.05. – 18.05. 

   

                               9.19. „Kā tos Jāņus sagaidīt?” 

                                                           gadskārtu svētkiem veltīta tematiska izstāde  
      19.06. – 26.06.      

                      9.20.  Jūlijs – atvaļinājumu laiks 

                       

                      9.21. „Miķeļi – rudens saulgriežu laiks…” 

                                Tematiska  izstāde  par Miķeļdienu tradīcijām - rotaļām,  

mīklu minēšanu  u.c. 

25.09. – 02.10. 

                        9.22. „ Eduardam Veidenbaumam - 150” 

literatūras izstāde veltīta dzejnieka dzīves jubilejai 
02.10. – 09.10. 

 
    9.23. „Es rakstu bērnam sevī” 

                                        literatūras izstāde veltīta zviedru rakstnieces Astrīdas   
Lindgrēnes 110 gadu jubilejai 
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14.11. – 20.11. 

      

                         9.24. „Uz zemeslodes zem saules 
                                     Ir tāda zeme – Latvija! ” 

literatūras  izstāde veltīta Latvijas   
Republikas proklamēšanas dienai  

                                        15.11. – 23.11. 
 

  9.25. „Man vajag plašuma par mūžību ko sauc…” 
                                  literatūras izstāde veltīta rakstnieces, esejistes Zentas    

Mauriņas 120 gadu jubilejai 
12.12. – 18.12. 

  9.26. „Ai, bagāti Ziemassvētki!” 
                                     ziemas saulgriežiem un to tradīcijām veltīta materiālu 

izstāde 
 18.12. – 27.12.                   

 
                            9.27.  Piedalīties Dagdas novada IKSN rīkotājā konkursā 
                                           „Lielais Dagdas novada paklājs” 

Visu gadu                    
                               
 
10. Individuāli un ar literatūras izstāžu, apskatu palīdzību regulāri informēt 

lasītājus par jaunāko literatūru. 
                                                                                                       Visu gadu 
 
11. Regulāri strādāt ar lasītājiem-parādniekiem. 
                                                                                                       Visu gadu 
 
12. Sistemātiski strādāt ar bibliotēkas krājumu  un katalogiem: 
 

12.1. Pieprasīt pašvaldībai naudas līdzekļus jaunu grāmatu 

iegādei un periodikas parakstīšanai 
                                                                                   Visu gadu  
 
12.2. Saņemot jaunās grāmatas, veikt to individuālo uzskaiti 
                                                                                   Visu gadu 
 
12.3. Sistemātiski pārbaudīt un precizēt grāmatu krājuma 

kārtojumu plauktos.  
                                                                                   Visu gadu 
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13. Sakopt un vienmēr uzturēt kārtībā bibliotēkas telpas 
                                                                                                       Visu gadu 
 
14. Turpināt sadarbību ar Konstantinovas pagasta rokdarbu pulciņa 

dalībniecēm.  
Visu gadu 

 
15. Gada garumā turpināt vadīt bibliotēkā rokdarbu pulciņa nodarbības  
 

 
 

 
                                    Bibliotēkas vadītāja                 O. Brenča 

                                                           


