
 

 

Šķaunes pagasta tautas bibliotēkas 

DARBA PLĀNS 

2016.gadam. 
 

 

1.Galvenie darba rādītāji: 

                         Lasītāju skaits                                  - 250 

                         Apmeklētāju skaits                          - 7000 

                         Literatūras izsniegums                    - 7300 

 

2.Ar literatūras izstādēm, apskatiem u.c. pasākumiem piedalīties  

Grāmatu dienās, Mākslas dienās, Dzejas dienās. 

                                                                                             I – IV cet. 

   

3.Piedalīties sava novada sabiedriskajā dzīvē, atzīmējot valsts, kā arī 

 tautas svētkus un tradīcijas. 

                                                                                             I – IV cet. 

  

4.Turpināt novadpētniecības darbu: 

            4.1. Vākt un apkopot materiālus par sava pagasta vēsturi, veikt vietējo ie- 

                   dzīvotāju atmiņu pierakstus, vākt senlaiku fotogrāfijas u.c. materiālus. 

                                                                                             I – IV cet. 

            4.2. Ar jauniem materiāliem papildināt novadpētniecības tematiskās mapes. 

                                                                                             I – IV cet. 

 

5.Ar literatūras palīdzību iepazīstināt lasītājus ar sabiedriskajām  

aktualitātēm valstī, rajonā un pagasta dzīvē. Organizēt sekojošus pasākumus: 

 

 

           5.1. Turpināt uzlikt un sistemātiski ar jauniem materiāliem papildināt 

                     patstāvīgo literatūras izstādi „tas ir interesanti ”. 

                                                                                             I – IV cet. 

 

 

 

 

           5.2. Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas noslēguma pasākums. 

                  Tikšanās ar ekspertiem. Pārrunas par paveikto darbu. Anketas 

                   aizpildīšana.          

                                                 

                                                                                 28.01. 



 

         5.3.Literatūras izstāde ”Rokdarbi garajiem ziemas vakariem”   

                                                                      18.01. – 19.02. 

 

         5.4. Radoša darbnīca „Valentīndienas ieskaņās” 

                                                                      12.02. 

 

         5.5.Literatūras izstāde „ Vizin’ mani, kamaniņas, Metenīšu vakarā”   

                                                                      03.02. – 10.02.                                               

                                                                                            

         5.6. Organizēt tematisku pēcpusdienu, kas veltīta Starptautiskajai  

                   Sieviešu dienai, pie literatūras izstādes „Pavasara svētki…” 

                                                                                 01.03. – 08.03. 

 

         5.7. Literatūras izstāde „ Lieldienas vaicāja, kur kārs šūpoles” 

                                                                                  18.03.-29.03.   

  

         5.8. Literatūras izstāde „Putni – mūsu spārnotie draugi” 

                                                                                  30.03.- 15.04. 

 

         5.9. Grāmatu dienās veikt sekojošus pasākumus: 

        1. Tikšanās pirmsskolas bērniem „Lasīšana – tas ir prieks”. 

        2. Grāmatu dāvināšanas akcija „ Dodot gūtais - neatņemams”, 

        3. Literatūras izstāde „Izlasīju un iesaku Jums izlasīt”. 

                                                                                 18.04. – 23.04. 

 

          5.10. Sadarbībā ar kultūras namu organizēt tematisku pēcpusdienu un  

                literatūras izstādi „ Par tavu mīlestību svētāks nav nekas”. 

                                                                                  02.05. –  09.05. 

 

          5.11. Literatūras izstāde „Apceļosim Latviju”. 

                                                                                 10.05.- 13.06. 

           

          5.12. Literatūras izstāde, literāri muzikāls pasākums  

                   „Es Tēvu zemei noliecos”, kas veltīts novadnieka,  

                   komponista Romualda Jermaka 85.dzimšanas dienai. 

                                                                                  6.06. – 13.06. 

 

           5.13. Izveidot literatūras izstādi ”Priecīgus Jāņus!”. 

                                                                                  13.06. – 24.06. 

 

           

 



          5.14. Literatūras izstāde „Brīvam brīdim” 

                       ( Jaunākā daiļliteratūra ) 

                                                                                  26.06.- 11.07. 

 

          5.15. Literatūras izstāde „ Puķu dārza krāšņums augustā” 

                                                                                  01.08. – 20.08. 

 

         

          5.16. Literatūras izstāde „Enciklopēdijas stāta par nezināmo” 

                                                                               22.08. – 10.09. 

          

          5.17. Sadarbībā ar kultūras namu organizēt dzejas dienu pasākumu 

                „ Viss kaut kur paliek, starp vakar un rīt.. ”, kas veltīts novadnieces  

                 Marijas Andžānes piemiņas dienai. 

                                                                                10.09. 

 

 

          5.18. Literatūras izstāde „Miķeļi – ražas svētki”. 

                                                                                12.09. – 30.09.  

        

 

          5.19.Izvest pārrunu pie literatūras izstādes  

                 „Tev, mūžos dzīvot, Latvija!” 

                 kas veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai. 

                                                                                 07.11. – 20.11. 

 

           5.20. Derīgo padomu stunda ” Adventi gaidot ” 

 

                                                                                  24.11. 

 

           5.21. Literatūras izstāde ”Gaišo cerību laiks”. Piedalīties   

                    Ziemassvētku noformējuma skatē.  

         

                                                                                  12.12. - 31.12. 

         

 

 

 

 

 

 



6. Organizēt literatūras izstādes, apskatus,  pārrunas veltītas ievērojamu 

valstsvīru, rakstnieku, mākslinieku, kultūras darbinieku jubilejām un atceres 

dienām: 

             Raimondam Paulam                            12.janvārī; 

             Jurim Zvirgzdiņam                              13.februārī; 

             Andrim Jakubānam                             28.februāri; 

             Amandai Aizpurietei                           28.martā; 

             Ernestam Birzniekam-Upītim              6.aprīlī; 

             Vizmai Belševicai                                30.maijā; 

             Dagnijai Zigmontei                              7.jūnijā; 

             Annai Brigaderei                                  1.oktobrī; 

             Mārai Svīrei                                          13.oktobrī; 

             Dainai Avotiņai                                     4.novembrībrī. 

 

 

 

7. Pēc iespējas censties apmierināt visus lasītāju pieprasījumus pēc literatūras. 

    Šajā nolūkā izmantot datorus. Veidot un lasītāju apkalpošanā aktīvi  

    izmantot  laikrakstu un žurnālu izgriezumu tematiskās mapes. 
                                                                                                             I-IV cet. 

   

 

 

8. Atbilstoši skolēnu vecuma grupām veikt tās literatūras popularizāciju, kura  

     veicinātu viņu tikumisko un estētisko audzināšanu.  

                                                                                                            I-IV cet. 

 

 

9. Sniegt lasītājiem 50 bibliogrāfiskās uzziņas. 

                                                                                                            I-IV cet. 

   

 

 

10. Individuāli un ar literatūras izstāžu palīdzību regulāri informēt lasītājus  

      par jaunāko literatūru. 

                                                                                                            I-IV cet. 

 

 

 

 

 

 

 



11. Panākt, lai lasītāji ievērotu „Bibliotēkas lietošanas noteikumus” un 

     savlaicīgi apmainītu grāmatas bibliotēkā. Regulāri strādāt ar lasītājiem 

     parādniekiem. 

                                                                                                          I-IV cet. 

  

 

12. Sistemātiski strādāt ar bibliotēkas grāmatu fondu un katalogiem: 

 

            12.1. Prasīt pašvaldībai līdzekļus jaunu grāmatu un periodikas iegādei. 

                                                                                                          I-IV cet. 

 

            12.2.Saņemot jaunās grāmatas, veikt to individuālo uzskaiti. 

                    Kartītes iepludināt katalogos. 

                                                                                                          I-IV cet. 

             12.3.Sakopt un vienmēr uzturēt kārtībā bibliotēkas telpas un tās  

                    apkārtni. 

                                                                                                          I-IV cet. 

 

 

 

                                 Bibliotēkas vadītāja:                            J.Jermakoviča 

 

  

 

             

 

  

 

                                                                   

 


