
Rēzeknes 2. vidusskolas 

BIBLIOTĒKAS DARBA PLĀNS 

2020./2021. mācību gadam 
 

  MĒRĶIS: 
 
Nodrošināt izglītības, informācijas un metodisko atbalstu izglītības procesa organizēšanā, balstoties uz 
kompetencēm balstītas pieejas principiem. 
 
Skolas bibliotēkas darba uzdevumi 

1. Skolas bibliotēkas krājuma un pakalpojumi attīstīšana, pamatojoties uz skolas uzdevumiem 
2020./2021.māc. g. 

2. Atbalsts un motivācija bibliotēkas informācijas resursu aktīvai izmantošanai, spējai iegūtās prasmes 
izmantot patstāvīgā darbā, izglītības procesā un personības izaugsmē. 

3. Skolēnu motivācija aktīvai lasīšanai, kā vienu no tikumisko vērtību attīstības veidiem. 
 

Darbības joma Plānotie pasākumi Norises laiks Atbildīgais 

Bibliotēkas krājuma 
organizēšana 

Mācību grāmatu izsniegšana Augusta 2.puse, septembra 
sākums 

Bibliotekāre, klases 
audzinātāji  

Turpināt bibliotekāro procesu 
veikšanu automatizētajā 
informācijas sistēmā SKOLU 
ALISE (iekļaušanās vienotajā 
valsts bibliotēku informācijas 
sistēmā).  

 
 
Visu mācību gadu 

Bibliotekāre 

Bibliotēkas krājuma 
saglabāšana (labošana, 
vākošana)  

Visu mācību gadu Bibliotekāre 

Grāmatu plauktu kārtošana un 
tīrīšana Reizi mēnesī Bibliotekāre 

Darbs ar bibliotēkas obligāto 
dokumentāciju  
atbilstoši lietu nomenklatūrai.  

Visu mācību gadu Bibliotekāre 

Nodrošināt MK noteikumu Nr. 
357 (01.07.2014)  
2.11.punkta izpildi./ Ped.procesa 
org. nepiecieš.  
dokumenti. ,,IP īstenošanai 
izmantojamās mācību  
literatūras saraksts, ko 
apstiprinājis izglītības  
iestādes vadītājs”. 

 
Bibliotekāre, metodiskas 
komisijas  

Iepērkamo mācību grāmatu un 
darba burtnīcu nākamajam m. g. 
saraksta sastādīšana. 

Marta beigas 
  
Bibliotekāre 

Jauno grāmatu un mācību 
līdzekļu iepirkšana, ņemšana 
uzskaitē 

No brīža, kad ir saņemts 
rīkojums par finansējuma 
sadalījumu mācību līdzekļu 
iegādei 

Bibliotekāre 

Jaunākās literatūras izpēte un 
iepērkamās daiļliteratūras un 
nozaru literatūras apkopošana 

Visu mācību gadu Bibliotekāre 

Bibliotēkas statistikas datu Februāris Bibliotekāre 
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ievade Latvijas digitālās kultūras 
kartes (LDKK) informācijas 
sistēmā.  
- kulturasdati.lv 

Grāmatu norakstīšana Jūnijs Bibliotekāre 

Mācību grāmatu nodošana 
bibliotēkas fondā  un savākšana  

Maijs, jūnijs 
Bibliotekāre, klases 
audzinātāji 

Komplektēšanas process 
(pieprasījuma apkopošana, 
bibliogrāfisko datu precizēšana, 
sadarbība ar piegādātāju, 
komplektēšanas avotu izvēle: 
pirkumi, abonēšana, dāvinājumi, 
atvietošana)  
Jaunākās literatūras atlase 
grāmatnīcā  

Visu mācību gadu Bibliotekāre 

Uzziņu 
bibliogrāfiskais un 
informācijas darbs 

Veidot tematiskā, jaunieguvumu, 
dāvinājumu izstādes bibliotēkā 
un popularizēt tās lasītājiem  

 
Bibliotekāre 

Veidot informatīvas izstādes par 
ievērojamu cilvēku nozīmīgām 
dzīves jubilejām, par   
valsts un starptautiskās 
pasākumiem, 
kas saistīti ar literatūru, mākslu, 
sportu, kultūru.   

 

Bibliotekāre 

Informatīvās izstādes Visu mācību gadu (saskaņā 
ar Letonika.lv kalendāru) 

Bibliotekāre 

Informācija par pieejamiem 
materiāliem bibliotēkā un to 
izmantošanu 

Visu mācību gadu 
Bibliotekāre 

Palīdzība informācijas 
meklēšanā bibliotēkā un 
virtuālajā vidē 

Visu mācību gadu Bibliotekāre 

Iepazīstināt skolēnus ar skolas 
bibliotēku un tās darbību un 
noteikumiem 

Mācību gada sākums  Bibliotekāre 

Atbalstīt skolotājus mācību 
priekšmetu programmu 
īstenošanā un audzināšanas 
darbā. 

Visu mācību gadu 

Bibliotekāre 

Sadarbība ar 
pedagogiem 
 
 

Pasākumu rīkošana Visu mācību gadu pēc 
skolotāju pieprasījuma 

Bibliotekāre, klases 
audzinātāji 

Bibliotekāro stundu 
organizēšana un vadīšana 

Visu mācību gadu pēc 
skolotāju pieprasījuma 

Bibliotekāre, klases 
audzinātāji, priekšmetu 
skolotāji 

Darbs ar skolēniem 

1.klašu skolēnu iepazīstināšana 
ar bibliotēku 

Septembra sākums Bibliotekāre 

Rīkot reidus pār mācību grāmatu 
saglabāšanu, īpašu uzmanību 
veltot jaunajiem izdevumiem. 
(Tīrības diena) 

2 reizes gadā Bibliotekāre, Skolēnu 
pašpārvalde     

Sadarbībā ar skolēnu 
pašpārvalde, izzināt  
skolēnu intereses un viņu 

 Bibliotekāre, Skolēnu 
pašpārvalde     
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priekšlikumus  
bibliotēkas darbības pilnveidei. 

Darbs ar vecākiem Vecāku iesaistīšana lasīšanas 
veicināšanas pasākumiem 

Visu mācību gadu Bibliotekāre, klases 
audzinātāji, priekšmetu 
skolotāji 

Pasākumi 
bibliotēkā 

Lasīšanas veicināšanas 
pasākumi 

Visu mācību gadu pēc 
bibliotēkas plāna 

sadarbība ar klašu 
audzinātājiem vai 
priekšmetu skolotājiem 

Bibliotēkas 
darbinieku 
tālākizglītība un 
profesionālā 
pilnveide 

Apmeklēt aktuālus kursus un 
seminārus bibliotekāriem 

Saskaņā ar  RCB un LNB 
profesionālās pilnveides 
piedāvājumu Bibliotekāre 

Sadarbība ar citām 
bibliotēkām, 
pedagoģiskās 
pieredzes apmaiņa  

Piedalīšanās Rēzeknes pilsētas 
izglītības iestāžu bibliotekāru 
sanāksmēs  

2 reizes gadā Bibliotekāre 

Sadarbība uzziņu informācijas 
jomā par bibliotekāro procesu 
veikšanu automatizētajā 
informācijas sistēmā SKOLU 
ALISE un grāmatu apmaiņu ar 
Rēzeknes pilsētas  vidusskolas 
bibliotekāriem  

Visu mācību gadu Bibliotekāre 

Sadarbība ar Rēzeknes Centrālo 
bibliotēku un Rēzeknes pilsētas 
Bērnu  bibliotēku  

 
Bibliotekāre 

 
Rēzeknes  2.vidusskolas bibliotēkas Lasīšanas veicināšanas pasākumi 

skolēniem 2020./2021.m.g. 

Virziena darba galvenais mērķis ir cieša sadarbība ar bibliotēkas lietotājiem (skolēns, skolotājs), lasīšanas vadīšana, 
lasīšanas motivācijas uzturēšana, palīdzības sniegšana patstāvīgas informācijas atlases iemaņu nostiprināšanā, 
izmantojot dažādus avotus 

1. klase 
 

Pirmas bibliotēkas apmeklējums 
– mācību ekskursija skoilas 
bibliotēkā/Bibliotēkas stunda – 
“Kur dzīvo grāmatas” 

1.pusgads 
 
 

Bibliotekāre, klases audzinātāji 

Lasīšanas stunda                   
„Продвижение книг”    

2.pusgads Bibliotekāre, klases audzinātāji 

2. klase 
 

2.klases literatūras apskats 
Lasīšanas stunda  
„Продвижение книг”      

1.pusgads 
 

Bibliotekāre, klases audzinātāji 

3D grāmatu izgatavošana 2.pusgads Bibliotekāre, klases audzinātāji 
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3.klase  
 

Lasīšanas stunda   - 3.klases 
literatūras apskats 
„Продвижение книг”      

1.pusgads Bibliotekāre, klases audzinātāji 

Tavas pirmās enciklopēdijas. 
Vārdnīcas, rokasgrāmatas – 
prasme strādāt ar izziņas 
literatūru. 

2.pusgads Bibliotekāre  

4.klase 
 

Lasīšanas stunda „Pastāstīšu 
visiem par miļāko grāmatu” – 
TOP grāmatas 

1.pusgads 
 

Bibliotekāre, klases audzinātāji, vecāki 

Grāmatu plaukts "Kad vecvecāki 
bija mazi"  - klases stunda   

2.pusgads 
Bibliotekāre, klases audzinātāji, 
priekšmetu skolotāji 

5.klase 
 

Bibliotēkas žurnālistikas tikšanās 
ar «Golovastiku»  

1.pusgads  Bibliotekāre    

Флешбук Grāmatas ir Mani 
Labākie Draugi -  2020. gada 
TOP grāmatas      

2.pusgads 
Bibliotekāre, klases audzinātāji, 
priekšmetu skolotāji 

6.klase 
 

Bibliotēkas žurnālistikas tikšanās 
ar «Golovastiku» 

1.pusgads 
Bibliotekāre, klases audzinātāji, vizuālas 
mākslas priekšmeta  skolotājs 

Jā grāmatām būtu reklāma  - 
konkurss  

2.pusgads 
 Bibliotekāre, klases audzinātāji, vizuālas 
mākslas priekšmeta  skolotājs    

7.klase – 9.klase 
 

Jā grāmatām būtu reklāma  - 
konkurss 

1.pusgads 
Bibliotekāre, klases audzinātāji, vizuālas 
mākslas priekšmeta  skolotājs    

Februāris- droša interneta 
mēnesis.  

2.pusgads 

Bibliotekāre, informātikas priekšmeta  
skolotājs    

Praktikums: Rakstām referātu–
prasme strādāt ar izziņas 
literatūru. 

 Bibliotekāre    

Fotokonkurss “Grāmata majās 
interjerā” 

2.pusgads Bibliotekāre, klases audzinātāji 

Vidusskola 

Praktiskais  seminārs „Katalogu 
veidi un to praktiskā 
pielietošana.” 

1.pusgads Izmantojot Centrālās bibliotēkas bāzi 

Fotokonkurss “Grāmata majās 
interjerā” 

2.pusgads Bibliotekāre, klases audzinātāji 

 
Izstādes  

 Starptautiskā dzīvnieku aizsardzības diena: izstāde ,,Dzīvnieku pasaules daudzveidība”. - 4.oktobris  
 Latvijas 102. jubilejai veltīta izstāde ,,Mūsu vēsture...” – novembrī  
 ,,Ziemassvētki daiļliteratūrā” - decembrī 
 Grāmatu izstāde ,,Pasaku kalnā”. - februārī 
 Pasaules grāmatu diena:  
 *aktīvāko lasītāju noskaidrošana,  
 *ieteicamās literatūras aktualizēšana vasaras periodam   - 23.aprīlis 

 
Rēzeknes 2.vidusskolas bibliotekāre – Alevtina Fadejeva  / 04.09.2020.  


