
Misas pamatskolas bibliotēkas darba plāns 

2022./2023.m.g. 

Bibliotēkas darbības mērķi: 

 Līdzdalība skolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā 

atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām;  

       Līdzdalība skolas audzināšanas un interešu izglītības programmu realizācijā;  

       Pedagogu nodrošināšana ar jaunāko metodisko literatūru, skolēnu nodrošināšana 

ar mācību grāmatām un darba burtnīcām;  

       Darba organizācija atbilstoši valstī noteiktajām bibliotēku nozares standartu 

prasībām. 

Bibliotēkas darbības pamatvirzieni: 

 Izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu (līdzekļu) un citu 

dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, sistematizēšana un uzglabāšana;  

 Pedagogu un izglītojamo informacionālā un bibliotekārā apkalpošana; skolēnu un 

pedagogu informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmju pilnveides uzlabošanai bibliotēkā 

uzstādīti 2 datori ar interneta pieslēgumu.  

Bibliotēkas galvenie uzdevumi: 

 plānot un organizēt bibliotēkas darbību, organizēt grāmatu krājumu fondu 

komplektēšanu, lai nodrošinātu izglītības procesa organizāciju atbilstoši Valsts 

vispārējās vidējās izglītības standartā noteiktajiem mērķiem un nodrošinātu skolas 

īstenojamo izglītības programmu realizāciju; 

  darba organizācija atbilstoši valstī noteiktajām bibliotēku nozares standartu prasībām;  

 attīstīt izglītojamos informācijas atrašanas, iegūšanas, kritiskas izvērtēšanas un 

lietošanas prasmes;  

 izglītošanas procesā pilnveidot tekstpratības prasmes;  

 veicināt patstāvīgas mācīšanās iemaņu veidošanos;  

 veicināt prasmi kritiski izvērtēt no dažādiem avotiem iegūtu informāciju;  

 sadarboties ar skolotājiem mācību priekšmetu programmu īstenošanā un 

audzināšanas darbā; 

  piedalīties un organizēt pasākumus, kas veicina piederības apziņu savai kultūrai, 

savai zemei; 

  veicināt izpratni par karjeras izvēles iespējām;  



 uzkrāt, sistematizēt, bibliogrāfiski apstrādāt un saglabāt izglītības programmu 

īstenošanai nepieciešamās mācību grāmatas, elektroniskās publikācijas un citus 

iespieddarbus; 

  sadarboties ar citām pašvaldības un valsts mēroga bibliotēkām;  

 iesaistīties skolas iekšējās vērtēšanas un attīstības plānošanā. 

 

Bibliotēkas krājuma veidošana un organizācija 

Krājuma komplektēšana 

Tēma Laiks Atbildīgais, vieta 

Mācību grāmatu krājuma 
kontrole, pārbaude, sakārtošana. 

2022./2023.m.g. Bibliotekāre, bibliotēkas grāmatu 
krātuve 

Saturā novecojušu un fiziski 
nolietotu grāmatu izslēgšana no 
krājuma 

2022./2023.m.g. Bibliotekāre, bibliotēka 

Mācību grāmatu krājuma 
saglabāšanas sistēmas 
veidošana:  
- darbs ar parādniekiem, 
 - grāmatu labošana, 
-  mācību grāmatu glabāšanas 
kontrole. 

2022./2023.m.g. Bibliotekāre, klašu audzinātāji, 
mācību priekšmetu skolotāji 

 

Informatīvais un bibliogrāfiskais darbs 

Tēma Laiks Atbildīgais, vieta 

Jaunieguvumu apstrāde un 
kataloga kartīšu ievietošana 
grāmatu katalogā. 

Saņemot jaunās 
grāmatas 

Bibliotekāre, bibliotēka 

Informācijas sniegšana bibliotēkas 
darbības atspoguļošanai Misas 
pamatskolas FB lapā, skolas mājas 
lapā 

Pēc 
nepieciešamības 

Bibliotekāre 

Bibliotēkas darba organizācija 

Tēma Laiks Atbildīgais, vieta 

Bibliotēkas jaunieguvumi: - 
informācija par jaunieguvumiem 
pedagoģiskās padomes sēdēs, 
kā arī individuāli; - jaunumu 
izstādes. 

2022./2023.m.g., 
pēc 
nepieciešamības 

Bibliotekāre ,bibliotēka 

Publicitātes pasākumi , 
sadarbība ar Bauskas novada 
Misas ciemata bibliotēku. 

2022./2023.m.g. Bibliotekāre 

Bibliotēkas tematisko izstāžu 
veidošana . 

2022./2023.m.g. Bibliotekāre, bibliotēka 

 



Pasākumi 

Tēma Laiks Atbildīgais, dalībnieki 

 
Septembris – Zinību un Dzejas 
mēnesis  

Septembris  
 
12. - 16. 09. 
 01.- 30.09. 
 
 
 
05.-16.09.  
 
 
 
29.- 30.09. 

 
 
Bibliotekāre, klašu audzinātāji, 
latviešu valodas skolotāja 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliotekāre, latviešu valodas 
skolotāja  
 

Dzeja dzīvo … bibliotēkā. 

 Dalība VISC projekta “Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai”, iesaistot skolēnus LNB 
BJV žūrijas grāmatu lasīšanā.  

Aptauja pedagogiem par 
nepieciešamo periodiku.  

Rosināt skolēnus piedalīties Latviešu 
valodas aģentūras izsludinātajā  
radošo darbu konkursā „Valoda 
dzīvo, ja Tu tajā runā” . 
  

 
Aptauja MK par nepieciešamo 
jaunāko mācību literatūru.  

Oktobris 
 
 
03.- 31.10. 
 
 
 
 
03.-31.10. 
 
 
 
05.10. 
 
03.-7.10. 

 
Bibliotekāre, skolotāji, 
administrācija 
Bibliotekāre, klašu audzinātāji, 
latviešu valodas skolotāja 
 
 
 
 
Bibliotekāre, latviešu valodas 
skolotāja  
 
Bibliotekāre, klašu audzinātāji 
 
Bibliotekāre 
 

Dalība VISC projekta “Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai”, iesaistot skolēnus LNB 
BJV žūrijas grāmatu lasīšanā. Valsts 
valodas diena. 

Rosināt skolēnus piedalīties Latviešu 
valodas aģentūras izsludinātajā  
radošo darbu konkursā „Valoda 
dzīvo, ja Tu tajā runā” . 

Pasaules Dzīvnieku diena. 

Labo darbu nedēļa .  
 
 

  

 
Novembris-patriotisma mēnesis. 
 Sadarbība ar latviešu valodas 
skolotājām, klašu audzinātājiem, 
piedaloties un atbalstot pasākumus 
veltītus valsts svētkiem. Patriotiskā 
nedēļa. 

Novembris 
 
01.-17.11. 
 
 
 
 
14.-20.11. 
01.-17.11. 
 
 
Visu mēnesi. 
 
 

 
Klašu audzinātāji, mācību 
priekšmetu skolotāji, bibliotekāre. 
 
 
 
 
Bibliotekāre 
Bibliotekāre, latviešu valodas 
skolotāja  
 
Bibliotekāre 
 
 

 Ziemeļvalstu literatūras nedēļa. 

 Radošā konkursa „Valoda dzīvo, ja 
Tu tajā runā” darbu izvērtēšana, 
sagatavošana un nosūtīšana uz LVA. 

 Jauniznākušo kompetenču pieejas 
mācību grāmatu un daiļliteratūras 
iegāde.  



Dalība VISC projekta “Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai”, iesaistot skolēnus LNB 
BJV žūrijas grāmatu lasīšanā. 
Bibliotēkas noformēšana Adventa 
laika ieskaņās.  

 
01.-30.11. 
 
 
 
 
 
27.11. 

 
Bibliotekāre, klašu audzinātāji, 
latviešu valodas skolotāja 
 
 
 
 
Bibliotekāre 

Ziemassvētku gaidīšanas laiks. 
Pirmā Advente. 
 

 
Ziemassvētku un Jaungada dzejoļu 
grāmatu izstāde.  

Decembris 
01.-23.12. 
 
01.-09.12. 
 
 
01.– 23.12. 
 
01.-23.12. 

 
Bibliotekāre 
 
 
 
 
 
 
Bibliotekāre, klašu audzinātāji, 
latviešu valodas skolotāja 
 

Bibliotēkas noformēšana Adventa 
laika ieskaņās.  

Adventa laika lasījumi 1.-4.klašu 
skolēniem.  

Dalība VISC projekta “Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai”, iesaistot skolēnus LNB 
BJV žūrijas grāmatu lasīšanā. 

 
Skolu bibliotekāru anketas par darbu 
2022.gadā aizpildīšana un 
nosūtīšana. 

Janvāris 
02.-31.01. 
 
 
02.-31.01. 
 
20.01. 
 
02.-31.01. 
 
 
Visu mēnesi 
 
02.-31.01. 

 
Bibliotekāre 
 
 
 
 
 
 
Bibliotekāre, karjeras konsultante  
 
 
Bibliotekāre 
 
 
Bibliotekāre, klašu audzinātāji, 
latviešu valodas skolotāja 
 

 Materiālu sagatavošana statistikas 
atskaitei par bibliotēkas darbu . 

 Barikāžu atcerei veltītu materiālu 
izstāde.  

Karjeras stūrīša papildināšana ar 
materiāliem, sadarbojoties ar skolas 
karjeras konsultantu. 

 Atbalsts skolotājiem Ēnu dienas 
organizēšanā. 

 Dalība VISC projekta “Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai”, iesaistot skolēnus LNB 
BJV žūrijas grāmatu lasīšanā. 

 
Sveču mēneša tradīcijas.  

Februāris 
02.02. 
16.02. 
 
01.-14.02. 
 
21.02. 
 
24.02. 
 
 
01.- 28.02. 

 
Bibliotekāre 
 
 
 
Bibliotekāre, latviešu valodas 
skolotāja 
 
Bibliotekāre 
 
 
 

Lietuvas neatkarības dienai veltītu 
materiālu izstāde.  

Mīlestības dzejoļu izstāde. 

 Dzimtās valodas diena. 
  

Igaunijas neatkarības dienai veltītu 
materiālu izstāde.  

Grāmatu saraksta veidošana 
metodiskās, mācību un daiļliteratūras 
grāmatu krājuma papildināšanai.  



 VISC projekta “Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai”,  
LNB BJV žūrijas skolēnu- ekspertu 
apbalvošana. 

 
01.-10.02. 
 
 
 
01.-28.02. 

 
Bibliotekāre, klašu audzinātāji 
 
 
 
Bibliotekāre, klašu audzinātāji 

Iesaistīšanās makulatūras vākšanas 
akcijā. 

I 
Iesaistīšanās makulatūras vākšanas 
akcijā.  

Marts 
01.-31.03. 
 
21.03. 
 
 
21.03 
 
22.03. 

 
Bibliotekāre, klašu audzinātāji 
 
Bibliotekāre, latviešu valodas 
skolotāja 
 
Bibliotekāre sadarbībā ar Eko 
padomi 

Pasaules dzejas diena.  
 

Pasaules meža diena.  
 

Pasaules ūdens diena. 
 

 
Dienasgrāmatu pasūtīšana 
nākamajam mācību gadam.  

Aprīlis 
 
01.-30.04. 
 
03.-06.04. 
 
01.-14.04. 
 
02.04. 
 
22.04. 
 
23.04. 

 
Bibliotekāre 
 
Bibliotekāre, klašu audzinātāji 
 
Bibliotekāre 
 
Bibliotekāre, latviešu valodas 
skolotāja 
 
Bibliotekāre 
 
 
Bibliotekāre 
 

Joku diena.  
Anekdošu lasījumi.  

Lieldienas.  
 

Starptautiskā bērnu grāmatu diena. 
 

 Zemes diena.  
 

Pasaules grāmatu diena.  

 
4.maijs-izstāde.  

Maijs 
01.-10.05. 
09.05. 
 
01.- 14.05. 
 
01.-31.05. 
 
 
01.-31.05. 
 
 
01.-31.05. 

 
Bibliotekāre 
 
 
 
 
Bibliotekāre, klašu audzinātāji, 
mācību priekšmetu skolotāji. 
 
Bibliotekāre 
 
 
 
Bibliotekāre 
 

Eiropas diena.  

 Dzejoļu grāmatu izstāde veltīta 
Mātes dienai. 

 Mācību grāmatu saraksta grozījumu 
precizēšana un apstiprināšana.  
Mācību grāmatu iegāde.  

Mācību līdzekļu krājuma novērtējums 
un sagatavošana nākamajam mācību 
gadam. 

 Sadarbība ar Misas bibliotēku Bērnu 
žūrijas pasākumu ietvaros, pārskats 
par skolēniem - ciemata bibliotēkas 
lasītājiem. 

 

Bibliotekāre: N.Šabanoviča 

 

 


