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 Rygos lietuvių vidurinės mokyklos bibliotekos tikslas – planuoti 

ir organizuoti bibliotekos veiklą, knygų rinkinių fondų komplektavimą, siekiant 

užtikrinti ugdymo proceso organizavimą pagal Valstybinį bendrojo vidurinio 

išsilavinimo standarto nurodytus tikslus ir užtikrinti bendrojo vidurinio ugdymo 

programų įgyvendinimą. 

 

  Pagrindiniai uždaviniai:  

1) skatinti mokinių visaverčių žinių įgijimą, kryptingai planuojant mokimosi 

literatūros įsigijimą ir aprūpinimą.  

2) Prisijungti prie mokyklos ir bibliotekos veiklos su bibliotekininko darbo 

formomis.  

3) Suteikti galimybę nuolat gauti reikiamą informaciją apie bibliotekoje 

esančias knygas, kviesti skaityti savo malonumui.  

4) Reklamuoti bibliotekos knygų kolekciją, ugdyti naują skaitytoją. 

5) Dalyvauti skaitymo skatinimo projekte „Vaikų, jaunimo, tėvų žiuri“ 

(VJTŽ). 

 

Rugsėjis 

1-os klasės 

ekskursija į mokyklos 

biblioteką 

Bibliotekos reklama. 

Naudojimosi mokyklos biblioteka taisyklės. 

Rugsėjis Skaito visa mokykla 
Klasėje, pamokos metu kartu su mokytoju 

mėgstamiausios knygos skaitymas. 

Rugsėjis - 

sausis  

„Vaikų, jaunimo, tėvų 

žiuri“ (VJTŽ) 

VJTŽ knygų paroda bibliotekoje. 

Renginys bibliotekoje: 

➢ Iškilmingas VJTŽ ekspertų 

apdovanojimas Latvijos 

nacionalinės bibliotekos (LNB) 

dovanomis. 

➢  Užduočių sprendimas kartu su visa 

klase. 

➢  Susipažinimas su nauja knygų 

kolekcija (plakatas). 
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➢ Taisyklių aptarimas. 

➢  Naujų skaitytojų registracija. 

➢ Knygų skaitymas bibliotekoje su 1 

klase. 

➢ Trumpas skaitytos knygos 

atpasakojimas. 

➢ Knygos iliustracijos piešimas. 

➢ Perskaitytos knygos įvertinimas – 

elektroninės anketos pildymas. 

Spalis Gerų darbų savaitė 

Įpročio rūpintis knygomis ugdymas: 

➢ Knygų taisymas, tvarkymas 

bibliotekoje. 

➢ Knygų lentynų tvarkymas pagal 

klasifikaciją. 

Spalis Poezijos diena 

➢ Įvairių meninių technikų naudojimas 

eilėraščiams iliustruoti 

(bendradarbiavimas su dalykų 

mokytojais).  

Lapkritis 
Šiaurės šalių 

literatūros savaitė 

➢ Latvijos nacionalinės bibliotekos  

katalogo  naudojimas -   

tarpbibliotekinė paskola. 

➢ Ekskursijos į viešąsias miesto 

bibliotekas. 

. 

Gruodis 
Kalėdiniai renginiai 

mokykloje 

➢ Informacijos paieška bibliotekos 

knygose. 

➢ Naudojimąsis bibliotekos 

kompiuteriais. 

Sausis 

Sausio 13-oji – 

Lietuvos laisvės 

gynėjų diena. 

Sausio 20-oji – 

Latvijos barikadų 

gynėjų atminimo 

diena 

➢ Informacijos paieška bibliotekos 

knygose. 

➢ Naudojimąsis bibliotekos 

kompiuteriais. 
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Vasaris 
Projektu, darbų 

rašymas 

➢ Bibliotekos knygų ir kompiuterių 

naudojimas. 

Vasaris 

Tarptautinės švietimo 

parodos „Mokykla“ 

informacija 

➢ Informacinė paroda. 

Kovas 
Mokinių sceninės 

kalbos konkursas 

➢ Pagalba knygų, eilėraščių, tekstų 

pasirinkime. 

Balandis 
Viešosios miesto 

bibliotekos 

➢ Susipažinimas su miesto 

viešosiomis bibliotekomis, jų 

paslaugomis, nuostatais. 

➢ Parodų lankymas. 

Balandis 

Lankymasis Latvijos 

nacionalinėje 

bibliotekoje 

➢ Ekskursijos į LNB. 

➢  Informacijos paieška LNB 

šaltiniuose. 

➢ Mokymosi užsiėmimai Latvijos 

nacionalinėje bibliotekoje. 

Balandis Visa mokykla skaito 
➢ Knygų skaitymas mokyklos 

koridoriuose. 

Gegužė Motinos diena 

➢ Informacijos paieška bibliotekos 

knygose. 

➢ Naudojimąsis bibliotekos 

kompiuteriais. 

Gegužė 
Bendradarbiavimas 

su mokytojais 

➢ Rekomenduojamo vasaros 

sakaitymo knygų sąrašo aptarimas. 

 

Visus mokslo 

metus 

Bendravimas su 

mokiniais 

➢ Mokinių informacinis darbas 

bibliotekoje: knygos atradimas, 

tyrinėjimas, pasirinkimas, skaitymas 

ir pasakojimas. 

➢  Patarti 1 klasės mokiniams knygas 

skaityti namuose su tėvais. 

➢  Knygas skaityti savo broliams ir 

seserims. 

Visus mokslo 

metus 

Bendradarbiavimas 

su įvairių dalykų 

➢ Reikalingos informacijos paieška 

bibliotekos enciklopedijose, 



5 
 

mokytojais – 

pamokos bibliotekoje 

žodynuose, lietuvių ir latvių autorių 

grožinės literatūros leidiniuose. 

Visus mokslo 

metus 

Pertraukos 

bibliotekoje 

➢ Internetinis mokymo portalas 

uzdevumi.lv(mokymosi užduotis). 

➢ Knygų, žurnalų ramus skaitymas. 

➢ Knygų skaitymas vienas kitam. 

➢ Knygų skaitymas poromis. 

➢ Skaitymas draugams. 

Valstybinės ir 

kalendorinės 

šventės 

Latvijos Nepriklausomybės 

diena. 

Lietuvos  valstybės 

atkūrimo diena. 

Užgavėnės. 

Velykos. 

Motinos diena 

➢ Informacijos paieška 

bibliotekoje esančiose 

knygose, kompiuteriais. 

Rašytojų ir 

poetų jubiliejai 
Parodos 

➢ Knygų parodos mokyklos 

bibliotekoje. 

Knygų autoriai 
Susitikimai su knygų 

autoriais 

➢ Autorių pasakojimai apie 

knygas. 

➢ Mokinių-skaitytojų  

klausimai. 

Knygų parodos Naujų knygų reklama 

➢ Nauji knygų įsigijimai. 

➢ Grožinės literatūros knygos 

lietuvių kalba. 

➢ “Vaikų, jaunimo, tėvų žiuri”  

knygos. 

➢  Knygų, dovanotų mokyklai, 

parodos. 

Olimpiados 
Įvairių dalykų mokytojai 

 

Visus mokslo metus olimpiadų 

dalyviams teikiama pagalba 

rengiantis dalykų olimpiadoms. 

 


