
RĒZEKNES SĀKUMSKOLAS  

BIBLIOTĒKAS DARBĪBAS  IZVĒRTĒJUMS  

PAR 2016./2017. MĀCĪBU GADU 

 

 Bibliotēkas vadītājs 

Inta Lāce,  Rēzeknes  sākumskolas bibliotekāre/skolotāja 

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

 

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

 

 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 

prasmes. 

3) Veicināt izglītojamo patstāvīgās mācīšanās iemaņu veidošanos. 

4) Īstenot izglītojamo lasīšanas veicināšanas programmas un projektus. 

5) Atbalstīt pedagogus mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas darbā. 

 

 2016./2017.m.g. prioritātes (Lasītprasmes, digitālās kompetences un drošumspējas 

veicināšana atbildīgas personības stiprināšanā. Mācību metožu, paņēmienu daudzveidība 

mūsdienīga izglītības procesa kvalitātes nodrošināšanai (Rēzeknes sākumskolas prioritātes 

izglītības procesa pilnveidei 2016./2017.m.g.) īstenošana:       
1) Veidotas tematiskās, jaunieguvumu, dāvinājumu izstādes bibliotēkā un popularizētas tās 

lasītājiem.  

2) Vadītas bibliotekārās stundas (Lasi un vētrē! - “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016” 

(Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādātā lasīšanas veicināšanas programma), Mana skola, 

mana Latvija! Sirsniņdiena – draudzība, rūpes par sevi un citiem! u.c.). 

3) Karjeras nedēļa - “Informācijas kompass tavas karjeras ceļam” - izstāde, bibliotekārā stunda, 

informācija par dažādām profesijām.  

4) Bibliotēkā organizēts un vadīts pasākums čaklākajiem “Bērnu žūrija 2016” lasītājiem/ 

ekspertiem u.c. Atbalstīta zibakcija Rēzeknes sākumskolā „Lasīsim visi kopā un dāvināsim 

grāmatiņu savas skolas bibliotēkai!” 

5) Zināšanu sniegšana izglītojamajiem par informācijas veidiem, informācijas iegūšanas 

iespējām un izmantošanu (arī izmantojot informācijas tehnoloģijas, drošība internetā). 

 

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 (atbalstīti mācību priekšmetu programmu īstenošanā un 

audzināšanas darbā u.c.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOTĒKAS DARBA PLĀNOJUMS 2016./2017.M.G. 

 

Darbības 

virzieni 

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

skaits 

Bibliotēkas 

darbības 

vispārīgs  

raksturojujms 

1. Rēzeknes sākumskolas bibliotēkas darba plāna 

sastādīšana 2016./2017. mācību gadam. 

2. Rēzeknes sākumskolas izmantojamās mācību  

3. literatūras saraksta iesniegšana saskaņošanai 

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldē. 

Augusts 

 

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). 

Plānotie pasākumi Rēzeknes sākumskolas 

izglītojamajiem 2016./2017.m.g.: 

1. Veidotas tematiskās, jaunieguvumu, dāvinājumu 

izstādes bibliotēkā un popularizētas tās lasītājiem (1. 

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

 Lasi un vērtē! (“Bērnu žūrija 2016”) 

 

 Rakstniecei Annai Brigaderei — 155 (1861–1933) 

 „Informācijas kompass tavas karjeras ceļam” 

(karjeras nedēļa), 

 Mana skola, mana Latvija! 

 Ziemassvētkus gaidot, 

 Andrai Neiburgai - 60 (1957) 

 Alanam Aleksandram Milnam — 135 (1882–1956) 

 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena, 

 Vispasaules Drošāka interneta diena, 

 Sirsniņdiena – draudzība, rūpes par sevi un citiem! 

 Lieldienas sagaidot, 

 Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena, 

 Māmiņdiena klāt! 

 

Visu mācību 

gadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visu mācību 

gadu 

 

 

Visu mācību 

gadu 

 

Septembris - 

decembris 

1. oktobris 

10.-14. 

oktobris 

Novembris 

Decembris 

 

16. janvāris 

18. janvāris 

20. janvāris 

Februāris 

Februāris 

Aprīlis 

Maijs 

Maijs 

Skolas 

bibliotekāre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolas 

bibliotekāre 

Rēzeknes 

sākumskolas 

lasītājiem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Bibliotekārās stundas (lasīšanas veicināšana, drošība, 

karjera u.c.): 

 

 

 

 1. klašu skolēniem, 

 Lasi un vērtē! “Bērnu žūrija 2016” (1. - 6. klasēm) 

 

 

 „Informācijas kompass tavas karjeras ceļam” 

(karjeras nedēļa), 

 Mana skola, mana Latvija!  

 Vispasaules Drošāka interneta diena 

 Sirsniņdiena – draudzība, rūpes par sevi un citiem! 

 Māmiņdiena klāt!  

3. Atbalsts izglītojamajiem anketas aizpildīšanā (Lasi un  

vētrē! Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādātā     

lasīšanas veicināšanas programma - “Bērnu žūrija 

2016”). 

4. Pasākums skolas bibliotēkā čaklākajiem “Bērnu žūrija 

2016” lasītājiem/ekspertiem. 

5. Pasākums skolas bibliotēkā “Mana mīļākā grāmata!”  

6. Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas 2016 rīta stundas 

lasījumi Rēzeknes sākumskolas bibliotēkā kopā ar 

5.m klases skolēniem. 

 

 

 

 

7. Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējošas 

aktivitātes (konsultācijas un ekskursijas pa 

bibliotēku). 

Uzziņu un informācijas darbs: 

 Uzziņu pakalpojumu sniegšana atbilstoši 

pieprasījumam. 

 Informācijas darbs par jaunāko saņemto mācību, 

metodisko literatūru un daiļliteratūru bibliotēkā 

(izstādes, apskati mācību priekšmetu metodisko 

komisiju sanāksmēs). 

 

 

 Rēzeknes sākumskolas izglītojamo u.c. 

iepazīstināšana ar Rēzeknes sākumskolas bibliotēkas 

lietošanas noteikumiem, bibliotēkas piedāvājumiem. 

 Zināšanu sniegšana izglītojamajiem u.c. par 

informācijas veidiem, informācijas iegūšanas 

iespējām un izmantošanu (arī izmantojot informācijas 

tehnoloģijas). 

 Metodisko konsultāciju sniegšana bibliotēkas 

 

 

 

 

 

Septembris  

Septembris 

 

10.-14. 

oktobris 

Novembris 

Februāris 

Februāris 

Maijs 

 

Septembris- 

decembris 

 

 

Decembris 

 

Novembris 

Novembris 

 

 

 

 

 

 

Visu mācību 

gadu 

 

 

Visu mācību 

gadu 

Septembris, 

visu mācību 

gadu 

 

 

 

Visu mācību 

gadu 

 

 

 

 

 

 

 

Skolas 

bibliotekāre 

Rēzeknes 

sākumskolas 

lasītājiem 

 

73 

Rēzeknes 

sākumskolas 

izglītojmie 

122 

52 

49 

32 

36 

 

Skolas 

bibliotekāre, 

bērnu žūrijas 

lasītāji  

22 

16 

Skolas 

bibliotekāre, 

23 skolēni, 

Rēzeknes 

pilsētas Bērnu 

bibliotēkas 

darbinieki 

Skolas 

bibliotekāre 

 

 

 

 

Skolas 

bibliotekāre, 

MK vadītāji 

Rēzeknes 

sākumskolas 

lasītāji 

Skolas 

bibliotekāre 

 

 

 

 

 

 



lietotājiem (pedagogiem, izglītojamajiem). 

 Atbalsta pasākumi bibliotēkā izglītojamajiem un 

skolotājiem izmantojot informācijas tehnoloģijas. 

 Iepazīstināti metodisko komisiju vadītāji ar 

pamatizglītības pirmā posma (1. - 6. klase)  

programmu īstenošanai jaunāko literatūru. 

 Bibliotēkas krājuma komplektēšana sadarbībā ar 

mācību priekšmetu skolotājiem un metodisko 

komisiju vadītājiem, balstoties uz mācību līdzekļu 

piedāvājuma un pieprasījuma izpēti. 

 Nepieciešamo individuālo mācību līdzekļu saraksta 

apkopošana 5., 6. klasei nākamajam mācību gadam. 

 Klašu audzinātāju un sākumskolas izglītojamo, viņu 

vecāku informēšana par Rēzeknes sākumskolas 

izmantojamo mācību literatūru/ darba burtnīcām 

nākošajam mācību gadam, tās pieejamību bibliotēkā. 

 Klašu audzinātāju un sākumskolas izglītojamo, viņu 

vecāku informēšana par nepieciešamajiem 

individuālajiem mācību līdzekļiem 2017./2018. 

mācību gadam. 

 Informatīva sapulce topošo pirmo klašu skolēnu 

vecākiem (2017./2018.m.g.). 

 

Visu mācību 

gadu 

 

 

 

 

 

 

 

Maijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktobris, 

aprīlis 

 

 

Skolas 

bibliotekāre 

 

 

 

Skolas 

bibliotekāre, 

MKvadītāji 

 

Skolas 

bibliotekāre 

Skolas 

bibliotekāre, 

klašu 

audzinātāji, 

MK vadītāji, 

skolas 

vadības 

komanda 

Skolas 

bibliotekāre, 

Skolas 

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). 

4. Bibliotēkas statistikas pārskata datu ievade Latvijas 

Visu mācību 

gadu 

 

 

Reizi mēnesī 

 

 

 

Augusts, 

novembris, 

februāris 

Visu mācību 

gadu 

Decembris 

Jūnijs 

 

 

Visu mācību 

gadu 

 

 

 

 

 

 

Februāris 

Skolas 

bibliotekāre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



digitālās kultūras kartes (LDKK) informācijas 

sistēmā. 

5. Finansējums (mācību literatūras/ mācību līdzekļu 

iegādei valsts budžeta līdzekļu sadale 2017. gadam). 

 

 

Janvāris 

 

 

 

Skolas 

bibliotekāre 

Bibliotēkas 

publicitāte 

Sadarbība ar citiem informācijas dienestiem 

(bibliotēkām, informācijas centriem): 

 Piedalīšanās Rēzeknes pilsētas Izglītības iestāžu 

bibliotekāru Metodiskajās apvienībās. 

 

 

 

 

 Piedalšanās Starptautiskajai dzimtās valodas dienai 

veltītā pasākumā Rēzeknes pilsētas Bērnu bibliotēkā. 

 

 

 

 

 

 Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas 2016 rīta stundas 

lasījumi Rēzeknes sākumskolas bibliotēkā kopā ar 

5.m klases skolēniem. 

 

 

 

 

 Sadarbība uzziņu informācijas jomā - bibliotekāro 

procesu veikšana automatizētajā informācijas sistēmā 

SKOLU ALISE. 

 

 

 

 

 Informācija, preses relīze (e- klase, skolas mājas lapa 

u.c.). 

 Rēģistrācija Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

izstrādātajā lasīšanas veicināšanas programmā 

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017”.  

Sadarbība ar skolas izglītojamo līdzpārvaldi 

1. Atbalstīta Latvijas valsts simtgades svinību ietvaros 

„Patriotisma stunda 4.-  6. klašu skolēniem”- veidota 

izstāde “Mana Latvija”, atbalstīta zibakcija Rēzeknes 

sākumskolā „Lasīsim visi kopā un dāvināsim 

grāmatiņu savas skolas bibliotēkai”, atbalstīti citi 

paasākumi un viktorīna, piedāvāti bibliotekārie 

pakalpojumi u.c. 

2. Piedāvāti bibliotēkas krājuma izdevumi pasākumu 

organizēšanā. 

 

 

Pēc Rēzeknes 

pilsētas 

Izglītības 

pārvaldes 

plāna 

 

Februāris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visu mācību 

gadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maijs 

 

 

Visu mācību 

gadu 

 

 

 

Skolas 

bibliotekāre 

 

 

 

 

Skolas 

bibliotekāre, 

5 skolēni, 

Rēzeknes 

pilsētas Bērnu 

bibliotēkas 

darbinieki u.c. 

Skolas 

bibliotekāre, 

23 skolēni, 

Rēzeknes 

pilsētas Bērnu 

bibliotēkas 

darbinieki 

Skolas 

bibliotekāre, 

Rēzeknes 

pilsētas 

Centrālās 

bibliotēkas 

darbinieki 

Skolas 

bibliotekāre 

 

 

 

 

Skolas 

bibliotekāre,  

direktora 

vietniece 

audzināšanas 

jomā, 

klašu 

audzinātāji, 

MK vadītāji 



Pedagoģiskās 

pieredzes 

apmaiņa 

 Piedalīšanās Rēzeknes pilsētas Izglītības iestāžu 

bibliotekāru Metodiskās apvienības sanāksmēs: 

informatīvi - izglītojošais seminārs par  aktualitātēm 

skolu bibliotēku darbā, individuālā elektroniskā 

informācijas apmaiņa, individuālās tikšanās reizes, 

informatīvi - izglītojoša ekskursija Rēzeknes Zaļajā 

sinagogā,  piedalīšanās Rēzeknes pilsētas Izglītības 

iestāžu sociālo zinību Metodiskās apvienības 

sanāksmē.  

 Piedalīšanās skolas Metodiskās padomes, pedagoģisās 

padomes, skolas vecāku padomes sēdēs, APU 

(atbalsts pozitīvai uzvedībai) sanāksmēs, klašu 

audzinātāju metodiskās komisijas sanāksmēs, skolas 

informatīvās un informatīvi - izglītojošās sanāksmēs, 

pieredzes apmaiņas braucienā uz Baltkrieviju.  

Visu mācību 

gadu 

Pēc Rēzeknes 

pilsētas 

Izglītības 

pārvaldes 

plāna 

 

 

Pēc Rēzeknes 

sākumskolas 

plāna 

Skolas 

bibliotekāre 

 

 

 

 

 

 

 

Skolas 

bibliotekāre 

 

 

 
 

Pedagogu 

profesionālā 

pilnveide 

2016./2017. mācību gadā apgūta pedagogu profesionālās 

izglītības programma: 

 “Autortiesības un blakustiesības izglītībā” (3 stundu 

apjomā. Sadarbības līgums Nr. 1-16.1/12); 

 “Mūsdienīgas mācību stundas organizēšana par 

tiesību pamatiem sociālajās zinībās 5.-9. klasēs” (A 

programma, 36 programmstundas. Apliecības Nr. 

2016/ 636); 

 Izzināti speciālie un profesionālie izdevumi (žurnāls 

“Skolas Vārds”, laikraksts “Izglītība un Kultūra” 

u.c.). 

 

 

Septembris 

 

Oktobris 

 

 

 

Visu mācību 

gadu 

Skolas 

bibliotekāre 

Citas 

aktivitātes 

1. Rēzeknes sākumskolā vadīts Interešu izglītības 

pulciņš “Izzinošais klubiņš „Grāmatu pasaulē”” 

2. Bibliotēkas aprīkojuma apzināšana, novērtēšana. 

Visu mācību 

gadu 

Skolas 

bibliotekāre 

Skolas 

bibliotekāre, 

direktora 

vietniece- 

saimniecības 

pārzine 

 

1. 2016./2017. 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 9390 fiziskās vienības (5467 mācību grāmatas, 3923 

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

bibliotēkai tika uzdāvinātas 190 grāmatas (2016./2017.m.g.).  Tika iegādātas arī darba burtnīcas 

(angļu, vācu, krievu valodā, dabas zinībās, sociālajās zinībās, ētikā u.c.), metodiskie mācību līdzekļi. 

Bibliotēkā ir arī audiovizuālie dokumenti un seriālizdevumi (žurnāli, laikraksti).  

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 2017. gadam ir 18,91 EUR uz vienu izglītojamo gadā. 

Pašvaldības budžets mācību grāmatu sadalei 2017. gadam ir 3,00 EUR uz vienu izglītojamo un 

pedagogu gadā. Pašvaldības budžets mācību līdzekļu sadalei 2017. 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 skolēniem 2016./2017. mācību gadā pieprasītas bija “Bērnu žurija 2016” 

grāmatas- Zandere Inese “Lupatiņu rīts”, Tamms Henriks “Nindzja Timijs un nozagtie smiekli”, 

Žutaute Lina “Kika Mika un lielā tumsa” u.c. Pieprasītas bija arī Džefa Kinnija “Grega 

dienasgrāmata”, Reičelas Renē Raselas “Nikijas dienasgrāmata”, Dž. K. Roulinga “Harijs Poters” 

visas bibliotēkā pieejamās daļas u.c. Skolēni aktīvi lasīja Astridas Lindgrēnes,  Margaritas Stārastes 

grāmatas, pasakas, teikas, mīklas, enciklopēdijas u.c. satura grāmatas, žurnālus. 

9) Tika veicināta bibliotēkas pakalpojumu izmantošana lasītāju vidū. Rēzeknes sākumskolas 

bibliotēkā 2016./2017. mācību gādā veidotas tematiskās (skatīt 1. attēlu), jaunieguvumu, 

dāvinājumu izstādes un popularizētas tās lasītājiem. Izglītojamie tika iepazīstināti ar Rēzeknes 

sākumskolas bibliotēkas piedāvājumiem - ekskursija pa bibliotēku, konsultācijas. Tika vadītas 

bibliotekārās stundas.  

                

1. att. Annai Brigaderei - 155 (Autors: I. Lāce, 2016) 

 

10) Organizēts un vadīts pasākums čaklākiem “Bērnu žūrija 2016”  lasītājiem/ekspertiem (skatīt 

2., 3., 4. attēlu), jo Rēzeknes sākumskolas bibliotēka bija iesaistījusies Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu žūrija 2016”. Čaklākajiem Bērnu žūrijas 

lasītājiem/ekspertiem Rēzeknes sākumskolas bibliotēkā tika pasniegts no Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas saņemtais suvenīrs-magnētiņs, kā arī Rēzeknes sākumskolas Pateicība par čaklu “Bērnu 

žūrijas 2016” grāmatu lasīšanu/ novērtēšanu.  

Pasākuma laikā lasītāji bija zinoši, atraktīvi un spēja atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem 

par “Bērnu žūrija 2016” grāmatām. Eksperti gan darbojās pāros, gan meklēja, lika, lasīja un 

pārrunāja.  



 

   
 

 
2., 3., 4. att. Pasākums čaklākajiem “Bērnu žūrija 2016” lasītājiem/ekspertiem 

                      (Autors: I. Lāce, 2016) 
 

11) Karjeras nedēļas 2016 ietvaros informatīvā akcija bija „Informācijas kompass tavas 

karjeras ceļam” (Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu bibliotēkas). 

Rēzeknes sākumskolas skolēni bibliotēkā varēja apskatīt informācijas kompasu, vērot izstādi un 

uzzināt informāciju par dažādām profesijām, piedalīties aktivitātēs, atbildēt uz jautājumiem, strādāt 

grupās (skatīt 5., 6., 7., 8. attēlu). 

      

5., 6., 7., 8. att. 1.b klases un 2.a klases izglītojamie (Autors: I. Lāce, 2016) 
 

12) Notika Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas 2016 rīta stundas lasījumi Rēzeknes 

sākumskolas bibliotēkā kopā ar 5.m klases skolēniem (skatīt 9., 10.,11. attēlu).   14. novembrī, lielā 

lasīšanas dienā, Rēzeknes sākumskolas bibliotēkā viesojās un 5.m klases skolēnus ar Norvēģijas 



literatūru un kultūru iepazīstināja Rēzeknes pilsētas Bērnu bibliotēkas bibliotekāres Vija Grišina un 

Ineta Kuzņecova (izvēlētā tēma bija “Nākotne Ziemeļos”). Rīta stundas lasījumā pie iedegtām 

svecēm skolēni lasīja norvēģu rakstnieka Stīana Hola izteiksmīgo grāmatu “Gārmana vasara”, 

meklēja rakstnieka dzimteni globusā, apskatīja Norvēģijas karogu, pētīja buru kuģus, uzzināja, ka 

vikingi bija arī lietpratīgi kuģu būvētāji, iepazinās ar norvēģu rakstnieku sarakstītām grāmatām, 

uzzināja par Norvēģijā dzīvojošiem troļļiem, kuri aprakstīti leģendās un senos ticējumos u.c. Skolēni 

ar interesi atbildēja uz bibliotekāru uzdotajiem jautājumiem, par katru pareizo atbildi skolēni saņēma 

saldo balvu – mārīti, jo mārīte bija pieminēta arī norvēģu rakstnieka Stīana Hola grāmatā “Gārmana 

vasara.” 

      

9., 10., 11. att. Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas 2016 rīta stundas lasījumi Rēzeknes sākumskolas  

                               bibliotēkā kopā ar 5.m klases skolēniem (Autors: I. Lāce, 2016) 
 

13) Bibliotēkā atbalstīta Vispasaules Drošāka interneta diena (sauklis “Kopā par labāku 

internetu!”). Veiktas aktivitātes bibliotēkas apmeklētājiem par drošību internetā - aicināts būt 

uzmanīgiem interneta lietotājiem, organizētas un vadītas nodarbības (izmantoti – Net-Safe Latvia 

Drošāka interneta centra sagatavotie mācību materiāli) (skatīt 12., 13. attēlu). 

 

         

12., 13. att. Vispasaules Drošāka interneta diena (Autors: I. Lāce, 2017) 

 

14) Rēzeknes sākumskolas skolēni (skatīt 14., 15., 16., 17. attēlu) piedalījās Starptautiskajai 

dzimtās valodas dienai veltītā pasākumā, kurš norisinājās Rēzeknes pilsētas Bērnu bibliotēkā. 

Pasākums tika veltīts novadnieka, dzejnieka, novadpētnieka, folkloras vācēja Antona Slišāna dzīves 

ziņas pieminēšanai. Tika popularizēta 2006. gadā iznākušais Antona Slišāna krājums “12”, kurā 

bērnu dzejoļi ir tulkoti 12 valodās. Rēzeknes sākumskolas skolēni un citu skolu skolēni, kā arī 

jaunieši un pieaugušie deklamēja dzejoļus. Starptautiskajā dzimtās valodas dienā Antona Slišāna 



dzejoļi izskanēja divpadsmit valodās – latgaliešu, latviešu, lietuviešu, vācu, angļu, ukraiņu, ebreju, 

krievu, baltkrievu, igauņu, romu un poļu. Pasākuma beigās ziedlapiņā tika ierakstīti vārdi 

izskanējušās valodās un izveidots zieds. Katrs pasākuma dalībnieks saņēma dāvanu. 

 

   
 

                   

       14., 15., 16., 17. att. Rēzeknes sākumskolas skolēni Rēzeknes pilsētas bērnu bibliotēkā    

                                        (Autors: I. Lāce, 2017) 

 

15) Rēzeknes sākumskolā atbalstīta Latvijas valsts simtgades svinību ietvaros „Patriotisma 

stunda 4.-  6. klašu skolēniem”- veidota izstāde “Mana Latvija”, atbalstīta zibakcija Rēzeknes 

sākumskolā „Lasīsim visi kopā un dāvināsim grāmatiņu savas skolas bibliotēkai.” Atbalstīts 

pasākums “Vecmāmiņ, kā tur ir? Tu māmiņai māmiņa esi…”, viktorīna „Astridas Lindgrēnes 

varoņu pasaulē” (piedāvāti bibliotekārie pakalpojumi u.c.) un citas aktivitātes (skatīt 18. un 19. 

attēlu).  

       

    18., 19. att. Izstāde Patriotisma stundai un viktorīna „Astridas Lindgrēnes varoņu pasaulē”    

                       (Autors: G. Ozoliņa, I. Lāce, 2017) 

 

16) Rēzeknes sākumskolā pēdējā skolas dienā – 31. maijā vienuviet, pulcējoties 1. – 6. klašu 

skolēniem un skolotājiem (sadarbībā ar vecākiem), norisinājās zibakcija „Lasīsim visi kopā un 



dāvināsim grāmatiņu savas skolas bibliotēkai!” (skatīt 20., 21. attēlu). Zibakcijā visi dalījās 

lasītpriekā ar klases biedriem, skolas biedriem, skolotājiem un akcijas noslēgumā uzdāvināja 

līdzpaņemto grāmatiņu Rēzeknes sākumskolas bibliotēkai. Bērnu rakstniece Astrida Lindgrēne 

savulaik par grāmatu teikusi: "Grāmatai vajadzīga bērna fantāzija, tas nu reiz tā ir. Bet vēl jo vairāk 

bērna fantāzijai ir vajadzīga grāmata, kas palīdzētu dzīvot un augt. Grāmata ir neaizstājama, tā 

spārno fantāziju." 

   

20., 21. att. Zibakcija Rēzeknes sākumskolā (Autors: L.Mičule, 2017) 

 

17) 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 22., 23., 24., 25., 26. 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, strādāja grupās, lasīja dzejolīšus, 

pasakas, ar interesi klausījās par Latvijas kultūrvidi un tradīcijām, meklēja atbilstošo literatūru 

bibliotēkā, veidoja apsveikumu savai māmiņai Māmiņdienā u.c.  

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

diskusijas, darbs grupās, dzejoļu sacerēšana, pētnieciskās nodarbības un darbnīcas.  

 

                                

                         22., 23. att. “Izzinošais klubiņš “Grāmatu pasaulē”” (Autors: I. Lāce, 2016) 

 



                                     

                       24., 25., 26. att. “Izzinošais klubiņš “Grāmatu pasaulē”” (Autors: I. Lāce, 2016., 2017) 

 

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

u.c. Un kā teica Jansone M.: “Man patīk lasīt, es lasīju, lasu un lasīšu. Lasīšana … iepriecina, 

mulsina, mierina, tā ir burvestība. Tā liek raudāt un smieties, ļauj pabūt tur, kur nekad dzīvē nevarēsi 

būt klātienē.”  

 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. Rēzeknes sākumskolas bibliotēkas iesaistīšanās lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu 

žūrija 2016”. Organizēts un vadīts pasākums Rēzeknes sākumskolas bibliotēkā čaklākajiem 

“Bērnu žūrija 2016” lasītājiem/ekspertiem.  

 

2. 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).  
 

3. Izstādes, bibliotekārās stundas (piemēram, rakstniecei Annai Brigaderei - 155, “Bērnu žurija 

2016”,  Mana skola, mana Latvija! Ziemassvētkus gaidot, Vispasaules Drošāka interneta 

diena 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, stiprināt skolēniem patriotiskas jūtas pret savu skolu, pilsētu un valsti – Latviju, kopt 

skolas tradīcijas un kultūrvidi. Sniegt zināšanas un izpratni par profesiju pasauli, cienīt un  novērtēt 

pozitīvo uzvedību, rūpēties par drošību. 

 

Bibliotēkas vadītājs: Inta Lāce 

          

07.06.2017.  

 

    

 

 


