
RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS  

BIBLIOTĒKAS DARBĪBAS  IZVĒRTĒJUMS  

PAR 2015./2016. MĀCĪBU GADU 

 

1. Bibliotēkas vadītājs 

Inta Lāce,  Rēzeknes  sākumskolas bibliotekāre/skolotāja 

            e-pasts: rs_biblioteka@inbox.lv, tel. 29144893 

 

2. Bibliotēka mērķauditorija: izglītojamie, pedagogi, izglītojamo vecāki un citi lasītāji. 

 

3. Rēzeknes sākumskolas bibliotēkas darbības galvenie uzdevumi: 

1) Nodrošināt bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida informācijai. 

2) Attīstīt izglītojamo informācijas atrašanas, iegūšanas, kritiskas izvērtēšanas un 

lietošanas  

3) prasmes. 

4) Veicināt izglītojamo patstāvīgās mācīšanās iemaņu veidošanos. 

5) Īstenot izglītojamo lasīšanas veicināšanas programmas un projektus. 

6) Atbalstīt pedagogus mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas 

darbā. 

4. 2015./2016.m.g. prioritātes (lasītprasmes, digitālās kompetences, līderības, 

medijpratības, karjeras vadības prasmju un drošumspējas stiprināšana (IZM 

VISC)) īstenošana:       

1) Veidotas tematiskās, jaunieguvumu, dāvinājumu izstādes bibliotēkā un 

popularizētas tās lasītājiem. Ekskursija. 

2) Vadītas bibliotekārās stundas – Mana Latvija u.c. 

3) Karjeras nedēļa - ,,Informācijas atslēgu KARJERAS DURVĪM” – izstāde, 

informācija par dažādām profesijām. 

4) Bibliotēkā organizēts un vadīts pasākums “Man patīk lasīt grāmatas!” 

5) Atbalstīta zibakcija Rēzeknes sākumskolā„Lasīsim visi kopā un dāvināsim 

grāmatiņu savas skolas bibliotēkai!” 

6) Zināšanu sniegšana izglītojamajiem par informācijas veidiem, informācijas 

iegūšanas iespējām un izmantošanu (arī izmantojot informācijas tehnoloģijas). 

 

5. Rēzeknes sākumskolas bibliotēkas darbības virzieni: 

1) Aktivitātes izglītojamiem (izstādes, bibliotekārās stundas, pasākumi, lasīšanas, 

pozitīvas uzvedības veicināšna, izglītojamo diferencēta apkalpošana, informācijas 

atrašanas, iegūšanas, kritiskas izvērtēšanas un lietošanas prasmes veicināšana u.c.). 

2) Aktivitātes pedagogiem (atbalstītis mācību priekšmetu programmu īstenošanā un 

audzināšanas darbā u.c.). 

 

 

 



 

BIBLIOTĒKAS DARBA PLĀNOJUMS 2015./2016.M.G. 

 

Darbības 

virzieni 

Veiktais darbs šajā jomā, tēmas u.c. Laiks, vieta Dalībnieku 

skaits 

Bibliotēkas 

darbības 

vispārīgs  

raksturojujms 

1. Rēzeknes sākumskolas biblitēkas reglamenta, 

bibliotēkas lietošanas noteikumu izstrādāšana. 

Sākumskolas bibliotēkas darba plāna sastādīšana 

2015./2016. mācību gadam.  

2. Informācijas iesniegšana Latvijas Republikas 

Kultūras ministrijai par skolas bibliotēku, iegūstot 

bibliotēkas reģistrācijas apliecību Rēzeknes 

sākumskolas bibliotēkai. 

3. Izstrādāta "Rēzeknes sākumskolas izglītojamo vecāku   

informētības kārtība par izmantojamās mācību 

literatūras sarakstu un programmu īstenošanai 

nepieciešamajiem individuālajiem  mācību līdzekļiem 

izglītības iestādē" 

4. Rēzeknes sākumskolas izmantojamās mācību 

literatūras saraksta iesniegšana saskaņošanai 

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldē. 

 

Augusts 

 

 

 

 

 

 

 

Aprīlis 

 

 

 

 

Aprīlis 

Skolas 

bibliotekāre 

 

Bibliotēkas 

lietotāju 

apkalpošanas 

organizācija 

 

Darbs ar lasītājiem: saturs un organizācija: 

1. Veikta bibliotēkas lietotāju uzskaite. 

2. Nodrošināta brīva pieeja bibliotēkas krājumam un 

esošai informācijai. 

3. Veikta bibliotēkas lietotāju (izglītojamo, pedagogu, 

skolēnu vecāku un citu lasītāju) diferencēta 

apkalpošana. 

4. Veicinātas skolēniem informācijas atrašanas, 

iegūšanas, kritiskas izvērtēšanas un lietošanas 

prasmes. 

5. Atbalstīti skolotāji mācību priekšmetu programmu 

īstenošanā un audzināšanas darbā. 

6. Sākumskolas bibliotēkas pozitīvās pieredzes 

popularizēšana.  

7. Veicināta skolēnu pozitīva uzvedība ikdienā: drošība, 

cieņa un atbildība (“Atbalsts pozitīvai uzvedībai”  

(APU programma)).  

8. Pētītas visu lasītāju grupu informacionālās vajadzības 

(pieprasījums, intereses). 

9. Veidotas tematiskās, jaunieguvumu, dāvinājumu 

izstādes bibliotēkā un popularizētas tās lasītājiem (1. 

– 6. klašu izglītojamajiem, skolotājiem u.c.): 

 Skaties, izvēlies un lasi, 

 

 Vecā Stendera „Bildu ābice” un Ābecītes, 

 Dzejniekam, dramaturgam Rainim 150, 

 „Informācijas atslēga KARJERAS DURVĪM”, 

 Jaunieguvumu izstāde, 

 Mana Latvija, 

 Ziemassvētkus gaidot, 

 Komponistam Raimondam Paulam — 80, 

Visu mācību 

gadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visu mācību 

gadu 

Visu mācību 

gadu 

 

Septembris 

 

Septembris 

Oktobris 

Novembris 

Novembris 

Decembris 

Janvāris 

Janvāris 

Skolas 

bibliotekāre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolas 

bibliotekāre 

Rēzeknes 

sākumskolas 

lasītājiem 

 

 

Skolas 

bibliotekāre 

Rēzeknes 

sākumskolas 

lasītājiem 

 



 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena, 

 Rakstniekam Jurim Zvirgzdiņam — 75, 

 Draudzība (Valentīndienu gaidot), 

 Margaritas Stārastes grāmatas (projektu nedēļa) 

 Lieldienas sagaidot, 

 Starptautiskā bērnu grāmatu diena, 

 Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena, 

 Māmiņdiena klāt! 

 Dzejniecei Vizmai Belševicai — 85. 

10. Bibliotekārās stundas (lasīšanas veicināšana): 

 1. klašu skolēniem, 

 „Informācijas atslēga KARJERAS DURVĪM” (2.b 

klase), 

 Mārtiņdienu un Lāčplēša dienu gaidot (2.a, 2.c 

klase), 

 Mana Latvija (2.b klase), 

 Topošie pirmklasnieki bibliotēkā, 

 Margarita Stāraste un viņas grāmatas (4. klases). 

 Mana mīļākā grāmata! 

 Māmiņdiena klāt! 

11. Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoš 

aktivitātes (konsultācijas un ekskursijas pa 

bibliotēku). 

12. Pasākums skolas bibliotēkā “Man patīk lasīt 

grāmatiņas!” (1. - 6. klases). 

Uzziņu un informācijas darbs: 
1. Uzziņu pakalpojumu sniegšana atbilstoši 

pieprasījumam. 

2. Informācijas darbs par jaunāko saņemto mācību, 

metodisko literatūru un daiļliteratūru bibliotēkā 

(izstādes, apskati mācību priekšmetu metodisko 

komisiju sanāksmēs). 

3. Rēzeknes sākumskolas izglītojamo u.c. 

iepazīstināšana ar Rēzeknes sākumskolas bibliotēkas 

lietošanas noteikumiem, bibliotēkas piedāvājumiem. 

4. Zināšanu sniegšana izglītojamajiem u.c. par 

informācijas veidiem, informācijas iegūšanas 

iespējām un izmantošanu (arī izmantojot informācijas 

tehnoloģijas). 

5. Metodisko konsultāciju sniegšana bibliotēkas 

lietotājiem (pedagogiem, izglītojamajiem). 

6. Atbalsta pasākumi bibliotēkā izglītojamajiem un 

skolotājiem izmantojot informācijas tehnoloģijas. 

7. Iepazīstināti metodisko komisiju vadītāji ar 

pamatizglītības pirmā posma (1. - 6. klase)  

programmu īstenošanai jaunāko literatūru. 

8. Bibliotēkas krājuma komplektēšana sadarbībā ar 

mācību priekšmetu skolotājiem un metodisko 

komisiju vadītājiem, balstoties uz mācību līdzekļu 

piedāvājuma un pieprasījuma izpēti. 

9. Nepieciešamo individuālo mācību līdzekļu saraksta 

apkopošana 5., 6. klasei nākamajas mācību gadam. 

10. Klašu audzinātāju un sākumskolas izglītojamo, viņu 

Februāris 
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bibliotekāre 

 

Skolas 

bibliotekāre, 

MK vadītāji 

Rēzeknes 

sākumskolas 

lasītāji 

 

Skolas 

bibliotekāre 

 

 

 

 

Skolas 

bibliotekāre, 

MKvadītāji 

 

 

 

 

 

Skolas 

bibliotekāre 

klašu 

audzinātāji, 

skolas 



vecāku informēšana par Rēzeknes sākumskolas 

izmantojamo mācību literatūru/ darba burtnīcām 

nākošajam mācību gadam, tās pieejamību bibliotēkā. 

11. Klašu audzinātāju un sākumskolas izglītojamo, viņu 

vecāku informēšana par nepieciešamajiem 

individuālajiem mācību līdzekļiem 2016./2017. 

mācību gadam. 

12. Informatīva sapulce topošo pirmo klašu skolēnu 

vecākiem (2016./2017.m.g.). 

vadības 

komanda 

 

 

 

 

 

Rēzeknes 

sākumskolas 

bibliotēkas 

krājuma 

organizācija 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotēkas krājuma attīstības politika: 

1. Jaunākās literatūras atlase grāmatnīcā 

(nepieciešamības pamatojums, bibliogrāfiskā 

izvērtēšana). 

2. Komplektēšanas process (pieprasījumu apkopošana, 

bibliogrāfisko datu precizēšana, sadarbība ar 

piegādātāju, komplektēšanas avotu izvēle: pirkumi, 

abonēšana, dāvinājumi, atvietošana). 

3. Periodikas abonēšana. 

 

 

4. Krājuma izvērtēšana. 

 

5. Rekomplektēšana (dokumentu izslēgšana). 

6. Bibliotēkas krājuma saglabāšana. 

Bibliotēkas krājuma organizācijas metodes un 

līdzekļi: 

1. Dokumentu apstrāde (klasificēšana, priekšmetošana). 

2. Bibliotekāro procesu veikšana automatizētajā 

informācijas sistēmā SKOLU ALISE (iekļaušanās 

vienotajā valsts bibliotēku informācijas sistēmā). 

3. Krājuma fiziskā organizācija (loģiskais,  

sistemātiskais, tematiskais, priekšmetiskais 

dokumentu kārtojums, formālais - alfabētiskais, 

hronoloģiskais, jauktais dokumentu kārtojums). 

5. Bibliotēkas statistikas pārskata datu ievade Latvijas 

digitālās kultūras kartes (LDKK) informācijas 

sistēmā. 

6. Finansējums (mācību literatūras/ mācību līdzekļu 

iegādei valsts budžeta līdzekļu sadale 2016. gadam). 

 

Visu mācību 

gadu 

 

 

Reizi mēnesī 

 

 

 

Augusts, 

novembris, 

februāris 

Visu mācību 

gadu 

Decembris 

Jūnijs 

 

 

Visu mācību 

gadu 

 

 

 

 

 

 

Februāris 

 

 

Janvāris 

 

Skolas 

bibliotekāre 



Bibliotēkas 

publicitāte 

Sadarbība ar citiem informācijas dienestiem 

(bibliotēkām, informācijas centriem): 

1. Piedalīšanās Rēzeknes pilsētas Izglītības iestāžu 

bibliotekāru Metodiskajās apvienībās. 

 

 

 

2. Sadarbība uzziņu informācijas jomā: 

 Periodisko izdevumu saraksta iesniegšana Rēzeknes 

pilsētas Centrālālajai bibliotēkai (kopkartotēkas 

veidošana - sadaļā Periodika), 

 Bibliotekāro procesu veikšana automatizētajā 

informācijas sistēmā SKOLU ALISE. 

 

 

3. Informācija, preses relīze (e- klases  u.c.). 

4. Rēģistrācija Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

izstrādātajā lasīšanas veicināšanas programmā 

"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016".  

Sadarbība ar skolas izglītojamo līdzpārvaldi 
1. Atbalstīti Rēzeknes sākumskolas pasākumi - “Burtiņu 

svētki” (izstāde, burtiņu izgatavošana 

pirmklasniekiem u.c.), zibakcija Rēzeknes 

sākumskolā „Lasīsim visi kopā un dāvināsim 

grāmatiņu savas skolas bibliotēkai!” u.c.  

2. Piedāvāti bibliotēkas krājuma izdevumi pasākumu 

organizēšanā. 

 

 

Pēc Rēzeknes 

pilsētas 

Izglītības 

pārvaldes 

plāna 

 

Decembris 

 

 

Visu mācību 

gadu 

 

 

 

Maijs 

 

 

Visu mācību 

gadu 

 

 

 

Skolas 

bibliotekāre 

 

 

 

 

Skolas 

bibliotekāre, 

Rēzeknes 

pilsētas 

Centrālās 

bibliotēkas 

darbinieki 

Skolas 

bibliotekāre 

 

Skolas 

bibliotekāre,  

direktora 

vietniece 

audzināšanas 

jomā, 

klašu 

audzinātāji 

Pedagoģiskās 

pieredzes 

apmaiņa 

1. Piedalīšanās Rēzeknes pilsētas Izglītības iestāžu 

bibliotekāru Metodiskajās apvienībās: informatīvi - 

izglītojošais seminārs par  aktualitātēm skolu 

bibliotēku darbā, individuālā elektroniskā 

informācijas apmaiņa, individuālās tikšanās reizes, 

informatīvi - izglītojoša ekskursija Rēzeknes 

Tehnikumā, iepazīšanās ar Rēzeknes Tehnikuma 

bibliotēkas darbu un krājumiem.  

2. Piedalīšanās skolas Metodiskās padomes, pedagoģisās 

padomes sēdēs, skolas informatīvās un informatīvi - 

izglītojošās sanāksmēs. 

Visu mācību 

gadu 

Pēc Rēzeknes 

pilsētas 

Izglītības 

pārvaldes 

plāna 

 

Pēc Rēzeknes 

sākumskolas 

plāna 

Skolas 

bibliotekāre 

Pedagogu 

profesionālā 

pilnveide 

2015./2016. mācību gadā apgūta pedagogu profesionālās 

izglītības programma: 

1. “Multimēdiju tehnoloģiju iespējas mūsdienīgam 

mācību procesam” (A programma 12 stundu apjomā. 

Apliecības Nr. 10122015- 01); 

2. “Dinamiskās pauzes izmantošana mācību procesā 

izglītojamo stājas attīstīšanai un nostiprināšanai 

pamatskolas pedagogiem (izņemot sporta pedagogus) 

(A programma /12 stundas. Apliecības Nr. 12131); 

3.  “eTwinning rīki starptautiskajos izglītības projektos” 

(6 stundas. Apliecības Nr. 2-35/229). 

4. Izzināti speciālie un profesionālie izdevumi (žurnāls 

“Skolas Vārds”, laikraksts “Izglītība un Kultūra” 

u.c.). 

 

 

Decembris 

 

 

Decembris 

 

 

 

Aprīlis 

 

Visu mācību 

gadu 

Skolas 

bibliotekāre 

Citas 

aktivitātes 

1. Rēzeknes sākumskolā vadīts Interešu izglītības 

pulciņš “Izzinošais klubiņš „Grāmatu pasaulē”” 

Visu mācību 

gadu 

Skolas 

bibliotekāre 



2. Bibliotēkas aprīkojuma apzināšana, novērtēšana. Skolas 

bibliotekāre, 

direktora 

vietniece- 

saimniecības 

pārzine 

 

1. 2015./2016. mācību gada bibliotēkas darbības izvērtējums:  

 

1) Rēzeknes sākumskolas bibliotēkā ir mācību grāmatu abonements, daiļliteratūras un 

nozaru literatūras abonements, lasītava. Lasītavā ir septiņi datori (6 no tiem paredzēti 

lasītājiem, viens bibliotekārei),  ir interneta pieslēgums, kopētājs, skeneris un printeris (tiek 

piedāvāti bezmaksas pakalpojumi).  

2) Bibliotēkas pakalpojumus izmanto visi sākumskolas izglītojamie, pedagogi un citi 

darbinieki. Bibliotēkā lietotājs iepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar savu 

parakstu lasītāja formulārā apstiprina šo noteikumu ievērošanu.  

3) Bibliotēkas darba organizāciju nosaka Rēzeknes sākumskolas bibliotēkas lietošanas 

noteikumi. Bibliotēkas lietošanas noteikumi nosaka: bibliotēkas darba laiku, lietotāju loku, 

viņu tiesības un pienākumus, bibliotekārās un informacionālās apkalpošanas kārtību, 

iespieddarbu un citu dokumentu lietošanas kārtību, iespieddarbu un citu dokumentu 

vērtības, atlīdzināšanas kārtību – lietošanā nodoto izdevumu vai citu dokumentu 

sabojāšanas, nozaudēšanas u.c. gadījumos.  

4) Bibliotēkā tika izsniegtas mācību grāmatas, daiļliteratūras grāmatas, nozaru 

literatūras grāmatas, seriālizdevumi. Pēc lietotāju vēlmēm un pieprasījuma, bibliotekārs 

palīdz un konsultē par bibliotēkas darbu un resursiem, to izmantošanu, palīdz interneta un 

datorlietotājiem neskaidrību gadījumā.   

5) Atskaites periodā bibliotēkā ir 9184 fiziskās vienības (5275 mācību grāmatas, 3909 

pamatfonda grāmatas (daiļliteratūra, uzziņu literatūra u.c., zibakcijā Rēzeknes sākumskolas 

bibliotēkai tika uzdāvināta 170 grāmatas).  Tika iegādātas arī darba burtnīcas (angļu, vācu, 

krievu valodā, dabas zinībās u.c.), metodiskie mācību līdzekļi. Bibliotēkā ir arī 

audiovizuālie dokumenti un seriālizdevumi (žurnāli, laikraksti). Dāvinājuma rezulātā tika 

saņemti iepriekšējo gadu žurnāli, “Ilustrētā Junioriem”,“Astes” un “Barbie”.   

6) Ar mācību grāmatām un darba burtnīcām skolēnus nodrošina izglītības iestāde. 

Izmantojamās mācību literatūras sarakstā norādītā mācību literatūra bez maksas ir pieejama 

visiem izglītības iestādes izglītojamiem.  

7) Valsts budžets līdzekļu sadalei 2016. gadam ir 18,9235 EUR uz vienu izglītojamo 

gadā. Pašvaldības budžets mācību grāmatu sadalei 2016. gadam ir 3,00 EUR uz vienu 

izglītojamo un pedagogu gadā. Pašvaldības budžets mācību līdzekļu sadalei 2016. gadam ir 

6,00 EUR uz vienu izglītojamo gadā. Mācību literatūru un mācību līdzekļus ir apstiprinājusi 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija. Mācību literatūra un mācību līdzekļi 

atbilst vispārējiem mācību priekšmetu standartiem. 

8) Secināts, ka 5., 6. klašu skolēniem ir pieprasījums pēc  nopietna stura grāmatām. Lasa 

tādas grāmatas kā – Māras Zālītes “Pieci pirksti, Gundega Repše “Ugunszīme” u.c.  

9) Skolēniem patīk lasīt enciklopēdijas par kaķiem, suņiem, astronomiju, pilīm, 

dzīvniekiem, puniem, sēnēm u.c. Labprāt ņem cieto riekstu vācelītes, ģeogrāfiska un 

vēsturiska satura grāmatas. Lasa latviešu un cittautu pasakas, teikas, anekdotes, ticējumus, 

mīklas. Patīk piedzīvojumu grāmatas, detektīvstāsti u.c.                   

10) Tika veicināta bibliotēkas pakalpojumu izmantošana lasītāju vidū. Rēzeknes 

sākumskolas bibliotēkā 2015./2016. mācību gādā veidotas tematiskās (skatīt 1., 2. un 3. 

attēlu), jaunieguvumu, dāvinājumu izstādes un popularizētas tās lasītājiem. Izglītojamie tiek 

iepazīstināti ar Rēzeknes sākumskolas bibliotēkas bibliotēkas piedāvājumiem - ekskursija 

pa bibliotēku, konsultācijas. Tika vadītas bibliotekārās stundas. Organizēts un vadīts 

pasākums “Man patīk lasīt grāmatas!”, kur tika godināti Rēzeknes sākumskolas bibliotēkas 

čaklākie grāmatu lasītāji 2015./2016. mācību gadā. 



 

                

1., 2., 3. att. Vecā Stendera „Bildu ābice” un Ābecītes un komponistam 

Raimondam Paulam - 80 (Autors: I. Lāce, 2015) 
 

11) Bibliotēka ir vieta, kur smelties zināšanas un lietderīgi pavadīt laiku, bet karjeras 

nedēļas noskaņās sākumskolas skolēni bibliotēkā varēja vērt vaļā savu ,,Informācijas 

atslēgu KARJERAS DURVĪM”, vērot izstādi un uzzināt informāciju par dažādām 

profesijām - kādi profesiju pārstāvji vairāk veic fizisku darbu, kādi garīgu un kādas 

intereses, spējas, talanti, prasmes, zināšanas ir nepieciešamas šo profesiju pārstāvjiem.  

Skolēni uzzināja, kas ir CV (dzīves gājums) un kādi ir tā aizpildīšanas nosacījumi (skatīt 4. 

attēlu). 

                              
4.att. 2.b klases izglītojamie (Autors: I. Lāce, 2015) 

 

12) Topošajiem 1. klašu skolēniem (2016./2017.m.g.) bija iepazīšanās ar skolas bibliotēku – 

uzzināja par grāmatu daudzveidību bibliotēkā, minēja mīklas, meklēja sava vārda burtiņu un 

līmēja to pie grāmatu varoņu attēliem (plakāti), saņēma grāmatzīmi (skatīt 5. attēlu), tika 

runāts par draudzību. 

 
 

5.att.  Grāmatzīme topošajiem pirmklasniekiem (Autors: I. Lāce, 2016) 

13) Atbalstīts Rēzeknes sākumskolas pasākums- “Burtiņu svētki”, kur tika godināti pirmo 

klašu skolēni (veidota izstāde, izgatavoti burtiņi un dāvināti pirmo klašu izglītojamajiem 

u.c. (skatīt 6. un 7. attēlu)).  



        
6., 7. att. Skolas pasākums “Burtiņu svētki” (Autors: I. Lāce, 2016) 

 

14) Rēzeknes sākumskolā pēdējā skolas dienā – 30. maijā vienuviet, pulcējoties 1. – 6. 

klašu skolēniem un skolotājiem (sadarbībā ar vecākiem), norisināsies zibakcija „Lasīsim 

visi kopā un dāvināsim grāmatiņu savas skolas bibliotēkai!” (skatīt 8., 9. attēlu). Zibakcijā 

visi dalījās lasītpriekā ar klases biedriem, skolas biedriem, skolotājiem un akcijas 

noslēgumā uzdāvinja līdzpaņemto grāmatiņu Rēzeknes sākumskolas bibliotēkai. 

                   

 
8., 9. att. Zibakcija Rēzeknes sākumskolā (Autors: I.Lāce, 2016) 

5) Bibliotēkā tika vadīts Rēzeknes sākumskolā Interešu izglītības pulciņš “Izzinošais 

klubiņš „Grāmatu pasaulē””. Pulciņā valdīja draudzīga atmosfēra un saprašanās. Audzināta 

izglītojamo mīlestība pret lasīšanu un literatūru (skatīt 10., 11., 12., 13. attēlu), īstenojot 

izglītojamo lasīšanas veicināšanu, veidota izpratne par Latvijas kultūrvidi un tradīcijām, 

radīta labvēlīga vide, veidojot uzvedības, savstarpējās saskarsmes un komandas darba 

iemaņas un  prasmes. Tika piedāvāta atbilstoša literatūra, ieinteresēti skolēni lasīt un 

darboties, piedāvātas viņiem daudzveidīgas, interaktīvas darbošanās, tika dota iespēja 

pulciņā izmantot arī modernās tehnoloģijas,  iepazīstināti skolēni ar grāmatu uzbūves 

pamatelementiem un iemācīti atrast nepieciešamo informāciju bibliotēkā. 

Skolēni labprāt piedalījās viktorīnās, minēja mīklas, uzzināja par kalendāru un 

veidoja to, strādāja grupās, lasīja dzejolīšus, pasakas, ar interesi klausījās par Latvijas 



kultūrvidi un tradīcijām, meklēja atbilstošo literatūru bibliotēkā, veidoja prezentāciju savai 

māmiņai Māmiņdienā u.c.  

Pulciņā tika izmantotas interaktīvas metodes: spēles, dziedāšana un rotaļas, 

viktorīnas, diskusijas, darbs grupās, dzejoļu sacerēšana, pētnieciskās nodarbības, svētku 

svinēšana un darbnīcas.  

 

                                    
 

10., 11., 12., 13. att. Izzinošais klubiņš “Grāmatu pasaulē”” (Autors: I. Lāce, 2015., 2016) 

 

16) Bibliotēka ir vieta, kur var mācīties, strādāt, lasīt grāmatas, paceļot internetā, atpūsties 

u.c. Un kā teica filozofs V. Beļinskis: „Cilvēks baidās tikai no tā, ko nezina, tāpēc ar 

zināšanām var uzveikt jebkuras bailes”. Rēzeknes sākumskolas bibliotēkā tika veicināta 

bibliotēkas pakalpojumu izmantošana lasītāju vidū, īstenota izglītojamo lasīšanas 

veicināšana, tika sekmēta vērtību sistēmas, pilsoniski un sociāli aktīvas personības 

veidošanās. 

 

2. Veiksmīgākie labās prakses piemēri bibliotēkas prioritāšu un uzdevumu īstenošanā. 

1. Zibakcija Rēzeknes sākumskolā „Lasīsim visi kopā un dāvināsim grāmatiņu savas 

skolas bibliotēkai!” – kopā lasīšana vieno un bagātina lasītāja emocionālo pasauli un 

personisko pieredzi, attīsta radošumu un iztēli; bibliotēkas krājuma papildināšana 

(daiļliteratūras, uzziņu literatūras). 

2. Pasākums Rēzeknes sākumskolas bibliotēkā “Man patīk lsīt grāmatas!” – godināti 

un apbalvoti 2015./2016. mācību gada čaklākie Rēzeknes sākumskolas bibliotēkas 

lasītāji (veicināt bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu lasītāju vidū). 



 
 

 
3. Izstādes, bibliotekārās stundas (piemēram, par Margaritu Stārasti, Mana Lātvija 

u.c.). 

 

3. Priekšlikumi, kurus izvirza bibliotekārs nākošajam mācību gadam un aktuālākie 

jautājumi, kas būtu jārisina skolas līmenī. 

Audzināt izglītojamo mīlestību pret lasīšanu un literatūru, īstenot izglītojamo 

lasīšanas veicināšanu, ieinteresēt un veidot izpratni par Latvijas kultūrvidi un tradīcijām, 

veidojot uzvedības, savstarpējās saskarsmes prasmes. 

 

Bibliotēkas vadītājs: Inta Lāce 

          

06.06.2016.  

 

    

 

 


