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Bibliotēkas stratēģija 

Bibliotēkas misija ir bagātināt skolas dzīvi, radīt un pilnveidot vidi, kas rosina 

zinātkāri, nodrošina pieeju informācijai, zināšanām, pasaules kultūras mantojumam un 

veicina latviešu valodas ilgtspējīgu attīstību 

Bibliotēkas stratēģijas mērķi 

Bibliotēka ir vieta, kur lasīt, radīt, atpūsties un socializēties.  

Bibliotēka ir vieta skolā, kur skolēni jūtos droši un gaidīti! 

Bibliotēka nodrošina atvērtu telpu, kura veicina radošumu dažāda vecuma skolēniem 

un visai skolas sabiedrībai.  

Skolu bibliotekāri 

Skolu bibliotekāriem ir svarīga loma nodrošinot, ka bērni un jaunieši veido prasmes, 

kas nepieciešamas, lai orientētos un novērtētu informāciju veicinātu digitālās prasmes. 



 

 

 

Skolas bibliotēkas uzdevumi:  

➢ veicināt intelektuālo un kulturālo attīstību, informācijas ieguves un patstāvīgās 

mācīšanās iemaņu veidošanos. 

➢ sekmīgi organizējot savu darbību: palīdz realizēt izglītības mērķus atbilstoši 

izglītības standartam un mācību programmām; 

➢ attīstīt un stiprināt bērnā paradumu un prieku lasīt un mācīties, kā arī izmantot 

bibliotēku visu mūžu; 

➢ piedāvāt iespējas, izmantojot informāciju, gūt radošu pieredzi un zināšanas, 

izpratni, iztēli un prieku; 

➢ ļaut skolēniem apgūt iemaņas kritiskai informācijas novērtēšanai neatkarīgi no 

tās iegūšanas veida, formas vai informācijas avota; 

➢ izkopt spēju izprast informācijas apmaiņas veidus savā dzīves vietā; 

➢ organizēt pasākumus, kas veicina piederības apziņu savai kultūras un sociālajai 

videi; 

➢ strādā ar skolēniem, skolotājiem, administrāciju un vecākiem, lai īstenotu skolas 

mācību un audzināšanas mērķus; 

➢ nostiprina apziņu, ka intelektuālā brīvība un informācijas pieejamība ir būtiska 

atbildīgu valsts pilsoņu audzināšanā un līdzdalībā demokrātijas attīstībā; 

➢ veicina lasīšanu, radot iespēju bibliotēkas materiālus un pakalpojumus izmantot 

plašai sabiedrībai. 

➢ *piedalīties literatūras un zināšanu popularizēšanā un pilsoniskās sabiedrības 

veidošanā; 

➢ *organizēt literatūru, lasīšanu un zināšanu popularizējošus pasākumus; 

➢ *organizēt skolotājiem informatīvus pasākumus par jaunāko un plānoto mācību 

literatūru un lasīšanas aktivitātēm novadā un valstī, piemēram, iepazīstināt ar 

Lasītāju žūrijas jaunumiem utt; 

➢ stiprināt latviešu valodas nozīmi un vērtību, attīstīt informācijpratību, 

medijpratību, lasītprasmi un lasītprieku bērnu un jauniešu vidū, mudināt uz 

radošām izpausmēm.  

  



 

 

 

Bibliotēkas stratēģijas sasniedzamais rezultāts 

1. Bibliotēka ir lieliska vieta, kur notiks interešu izglītība. Bibliotēkas pulciņš - tajā 

apgūs visu par grāmatām: 

to veidošanu, lasīšanu, kopšanu, arī to, kā atrast, strukturēt, apkopot, salīdzināt 

informāciju; nodarbības papildinās zināšanas, lai jēgpilni, interesanti un izzinoši 

pavadītu laiku. Šo pulciņu apmeklē dažāda vecuma skolēni. Pulciņa ietvaros 

dalībnieki tiks sagatavoti kā skolēni mentori, lai turpmāk piesaistītu un atbalstītu 

jaunāka vecumposma skolēnu iesaisti bibliotēkas apmeklēšanā, kopīgās 

lasīšanas nodarbībās, izzinošajās spēlēs. 

2. Bibliotēka ir lieliska vieta dažādiem konkursiem, viktorīnām un akcijām – 

bibliotekāres darbojas tā, lai bibliotēku dzird un redz, jo bibliotēkai ir jābūt skolas 

sirdij.  

3. Bibliotēka ir atvērta visiem skolēniem, tajā bibliotekāres un skolēni mentori ar 

prieku sagaida lasītājus un palīdz no pirmās grāmatas izvēles līdz lasītprasmes 

uzlabošanai. 

4. Bibliotēka ir izveidotas divas daļas: aktīvā un klusā. Aktīvā notiek 

socializēšanās-  spēles, skaļā lasīšana, smiekli un prieks, bet klusajā – referātu 

gatavošana, klusā lasīšana, konspektēšana vai vienkārši atrašanās klusumā. 

 


