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 Rīgas Lietuvas vidusskolas bibliotēkas darbības mērķis ir 

plānot un organizēt bibliotēkas darbību, grāmatu krājumu 

komplektēšanu, lai nodrošinātu izglītības procesa organizēšanu 

atbilstoši Valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteiktajiem 

mērķiem, nodrošināt vispārējās vidējās izglītības programmu 

īstenošanu. 

 

 Galvenie uzdevumi:  

➢ veicināt skolēnu pilnvērtīgu zināšanu apguvi, mērķtiecīgi plānojot 

daiļliteratūras un mācību literatūras iegādi un nodrošināšanu; 

➢ iesaistīt skolēnus skolas bibliotēkas aktivitātēs, izmantojot dažādas 

metodes un darba formas; 

➢ sniegt regulāru informāciju par bibliotēkā esošajām grāmatām; 

➢ aicināt lasīt savam priekam; 

➢ reklamēt bibliotēkas daiļliteratūras grāmatu krājumus, izglītot jauno 

lasītāju; 

➢ piedalīties lasīšanas veicināšanas projektā "Bērnu, jauniešu, vecāku 

žūrija" (BJVŽ). 

Septembris 
1.klases ekskursija 

skolas bibliotēkā 

Bibliotēkas reklāma. 

Skolas bibliotēkas lietošanas noteikumi. 

. 

Septembris Lasa visa skola 
Mīļāko grāmatu lasīšana klasē kopā ar 

skolotāju. 

Septembris - 

janvāris  

„Bērnu, jauniešu, 

vecāku žūrija“ 

(BJVŽ) 

Bibliotēkā BJVŽ grāmatu izstāde. 

Pasākumi bibliotēkā: 

➢ svinīga BJVŽ ekspertu apbalvošana 

ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

(LNB) dāvanām; 

➢  uzdevumu risināšana kopā ar visu 

klasi; 

➢ iepazīšanās ar jaunu grāmatu 

kolekciju (plakāts); 

➢ noteikumu apspriešana; 

➢  jauno lasītāju reģistrācija. 

➢ grāmatu lasīšana bibliotēkā ar 1.klasi; 
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➢ īss pārstāsts par izlasīto grāmatu; 

➢ izlasīto grāmatu tekstu ilustrācijas; 

➢ izlasīto grāmatu tulkošana – 

elektronisko anketu aizpildīšana. 

Oktobris Labo darbu nedēļa 

Attīstīt ieradumu rūpēties par grāmatām: 

➢ grāmatu rediģēšana un sakārtošana 

bibliotēkā; 

➢ grāmatplauktu klasifikācija atbilstoši 

klasifikātoram. 

Oktobris Dzejas dienas 

➢ Dzejas pēcpusdienas – dzejas 

lasīšana. 

➢ Dažādu māksliniecisko paņēmienu 

izmantošana dzejoļu ilustrēšanai 

sadarbībā ar priekšmetu skolotājiem. 

Novembris 

Ziemeļvalstu 

literatūras nedēļa 

 

➢ Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

kataloga izmantošana - 

starpbibliotēku abonements. 

➢ Ekskursijas uz publiskajām pilsētu 

bibliotēkām. 

. 

Decembris 
Ziemassvētku 

pasākumi skolā 

 

➢ Informācijas meklēšana bibliotēkas 

grāmatās. 

➢ Bibliotēkas datoru izmantošana. 

 

Janvāris 

13. janvāris ir 

Lietuvas brīvības 

aizstāvju diena. 

20. janvāris ir Latvijas 

barikāžu aizstāvju 

piemiņas diena 

➢ Informācijas meklēšana bibliotēkas 

grāmatās. 

➢  Bibliotēkas datoru izmantošana. 

 

Februāris Projektu darbų 

izstrāde 
➢ Bibliotēkas datoru izmantošana. 

Februāris 
Informācija par 

starptautisko 
➢ Informācijas izstāde. 
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izglītības izstādi 

"Skola" 

Marts Skolēnu skatuves 

runaskonkurss 

Palīdzība grāmatu, dzejoļu, tekstu 

izvēlē. 

Aprīlis 
Pilsētu bibliotēkas 

Iepazīšanās ar pilsētas publiskajām 

bibliotēkām, to pakalpojumiem, 

noteikumiem. 

Aprīlis 

Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas 

apmeklējums 

➢ Izstāžu apmeklēšana. 

Ekskursijas uz LNB. 

➢ Informācijas meklēšana LNB avotos. 

➢ Mācību nodarbības Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā. 

Aprīlis Visa skola lasa ➢ Grāmatu lasīšana skolas gaiteņos. 

Maijs Mātes diena 

➢ Informācijas meklēšana bibliotēkas 

grāmatās. 

➢  Bibliotēkas datoru izmantošana. 

Maijs 
Sadarbība ar 

skolotājiem 

➢ Ieteicamo vasaras stāstu grāmatu 

saraksta apspriešana. 

Visa mācību 

gada 

garumā 

Komunikācija ar 

skolēniem 

➢ Skolēnu informatīvais darbs 

bibliotēkā: grāmatu atklāšana, izpēte, 

atlase, lasīšana un stāstīšana. 

➢ Ieteikumi 1. klases skolēniem lasīt 

grāmatas kopā ar vecākiem. 

➢ Lasīt grāmatas ar brāļiem, māsām, 

ģimenes lokā. 

Visa mācību 

gada 

garumā 

Sadarbība ar dažādu 

priekšmetu 

skolotājiem – 

nodarbības 

bibliotēkā 

➢ Meklēt nepieciešamo informāciju 

bibliotēku enciklopēdijās, vārdnīcās, 

lietuviešu un latviešu autoru 

daiļliteratūras izdevumos. 
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Visa mācību 

gada 

garumā 

Pārtraukumi 

bibliotēkā 

➢ Tiešsaistes apmācību portāls 

uzdevumi.lv(mācību uzdevums). 

➢ Klusa grāmatu un žurnālu lasīšana. 

➢ Grāmatu lasīšana viens otram. 

➢  Grāmatu lasīšana pāros. 

➢ Lasiet draugiem. 

Latvijas un 

lietuvas 

valsts svētki. 

Gadskārtu 

svētki. 

Latvijas neatkarības 

diena. 

Lietuvas valsts 

atjaunošanas diena. 

Lieldienas un citi 

latviešu un lietuviešu 

gadskārtu svētki. 

➢ Informācijas meklēšana grāmatās 

bibliotēkā, datoros. 

 

Rakstnieku 

un dzejnieku 

gadskārtu 

jubilejas 

Dažādas izstādes 
➢ Grāmatu izstāde skolas bibliotēkā. 

. 

Grāmatu 

autori 

Tikšanās ar grāmatu 

autoriem. 

➢ Autoru stāsti par grāmatām. 

➢ Pedagogu un skolēnu jautājumi. 

 

Grāmatu 

izstādes 

Jauniegādāto grāmatu 

izstādes. 

➢ Jaunu grāmatu iegāde. 

➢  Daiļliteratūras grāmatas lietuviešu 

valodā. 

➢  Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas 

grāmatas. 

➢ Skolai dāvināto grāmatu izstādes. 

 

Mācību 

priekšmetu 

olimpiādes 

Visa mācību gada 

garumā  palīdzība 

olimpiāžu 

dalībniekiem, 

gatavojoties mācību 

priekšmetu 

olimpiādēm. 

➢ Mācību priekšmetam atbilstošo 

grāmatu atlase. 

 


