Blīdenes pagasta bibliotēkas
DARBA PLĀNS 2021. gadam

Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums
1. Rūpēties par dažādu iedzīvotāju grupu apkalpošanas pilnveidošanu, īpašu vērību veltot
bērnu iesaistīšanai un lasīšanas iemaņu veicināšanai.
2. Novadpētniecības datu bāzes papildināšana BIS Alise.
3. Bibliotēkas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana.
Krājuma komplektēšanas un organizācijas politika
Jauno grāmatu iegāde. Iegādāties grāmatas piešķirto līdzekļu 1x mēnesī
apmērā, 20% atvēlot latviešu oriģinālliteratūrai un bērnu
grāmatām.
Krājuma individuālā un summārā uzskaite (SUG 3.daļa), Janvāris
izmantojot BIS Alise.
Jaunieguvumu ievadīšana elektroniskajā katalogā.
Visu gadu
Jauno grāmatu izstāžu rīkošana.

1x mēnesī

Periodikas pasūtīšana.
Periodikas norakstīšana.
Izvērtēt un norakstīt nolietoto daiļliteratūru un neprofilos
izdevumus nozarēs.
Grāmatu krājuma kārtošana, iespieddarbu labošana.
Organizēt literatūras un tematiskas izstādes, popularizējot
krājumu.

1x gadā (novembrī)
1x gadā (janvārī)
2x gadā

Bibliotēkas pakalpojumu piedāvājums un pieejamība
Regulāri iesniegt informāciju par bibliotēkas jaunumiem un
pasākumiem Brocēnu novada deputātiem.
Lietotāju reģistrācija, un datu atjaunināšana.
Lasītāju un lietotāju apkalpošana (BIS programmā ALISE).
Uzziņu informācijas darbs, uzziņu sagatavošana un sniegšana.
Regulāri piedāvāt bibliotēkas bezmaksas pakalpojumus – SBA
no citām Brocēnu novada un Saldus novada bibliotēkām.
Informācijas izdruka no datora, kopēšana, skenēšana.
Apmācīt un konsultēt individuāli apmeklētājus elektroniskā
kataloga izmantošanā, informācijas meklēšana datu bāzēs,
Iedzīvotāju ienākumu deklarācijas iesniegšanai VID, rēķinu
apmaksa internetbankā, iesniegumu iesniegšana un deklarēšanās
portālā www.latvija.lv.
Informācijas atjaunošana bibliotēkas informācijas stendā
Darbs ar bērniem un jauniešiem
Apmācīt skolēnus informācijas meklēšanā datu bāzēs un
elektroniskajā katalogā.
Organizēt skolēniem pasākumus e-prasmju nedēļā.
Pirmsskolas grupas “Mārīte” bērnus iepazīstināšana ar
bibliotēku.
Turpināt sadarbību ar bērnudārzu „Vālodzīte”, organizējot bērnu
darbu izstādes Blīdenes pagasta bibliotēkā.

Katru dienu
Visu gadu
1x mēnesī
Visu gadu
Visu gadu
Visu gadu
Pēc vajadzības
Visu gadu

Pēc vajadzības
2x gadā
Marts
Septembrī un aprīlī
Pēc vajadzības

Blīdenes pamatskolas skolēniem organizēt bibliotekārās stundas
un lasīt veicināšanas pasākumus.
Piedalīties Ziemeļvalstu nedēļas lasījumu pasākumā.
Radošās nodarbības bērniem.
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodrošinājums
Konsultēt bibliotēkas lietotājus informācijas meklēšanā un
elektroniskā kataloga izmantošanā.

Vairākas x gadā

Bezmaksas interneta pakalpojumu sniegšana.

Visu gadu

Individuālā apmācība darbam ar datoru.

Pēc pieprasījuma

Apmācīt lietotājus lietot e-pakalpojumus.

Pēc pieprasījuma

Novembris
6x gadā
Visu gadu

Piedāvāt bezmaksas datu bāzi “Letonika” un “Lursoft” laikrakstu Visu gadu
bibliotēku.
Tiekoties ar SPB speciālistiem, pilnveidot darbu bibliotēku Visu gadu
informācijas sistēmā ALISE.
Lasītāju apmācība, konsultācijas darbā ar datoru un internetu.
Pēc pieprasījuma
Bibliotēkas lietotāju iepazīstināšana ar datora un interneta Visu gadu
lietošanas noteikumiem.
Novadpētniecības darbs
Regulāri papildināt novadpētniecības materiālu mapes Visu gadu.
(izgriezumi, kopijas, fotogrāfijas u.c. materiāli).
Novadpētniecības datubāzes papildināšana ar analītiskajiem Visu gadu
aprakstiem un informācijas atspoguļošana elektroniskajā
kopkatalogā.
Analītiskos aprakstus datubāzē veidot gan par aktuālo periodu, Visu gadu
gan retrospektīvo no laikrakstiem, žurnāliem un grāmatām.
Informācijas sniegšana lasītājiem par novadpētniecības krājumu Visu gadu - pēc
un citiem (interneta) resursiem par pagastu un novadu.
nepieciešamības
Izdevumu komplektēšana novadpētniecības krājumam.
Visu gadu
Iespēju robežās turpināt iemūžināt (fotogrāfēt) Blīdenes pagastā Visu gadu
esošās viensētas.
Projektizstrāde
Piedalīties kādā no VKKF, Cemex Iespēju fonda piedāvātajiem Pēc piedāvājuma
projektiem.
Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums
Piedalīties SPB rīkotajos semināros.
Visu gadu.
Regulāri iepazīties ar jaunākajiem likumiem, lēmumiem Visu gadu.
bibliotēku darbības jomā, metodisko literatūru.
Attīstīt sadarbību ar skolu un pirmskolas izglītības iestādi Visu gadu
“Vālodzīte”.
Iepazīt bibliotēku darbu Latvijas bibliotēkās.
Pēc vajadzības
Sagatavot dokumentāciju akreditācijai.
Janvāris - Februāris
Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums
Iegādāties jaunu datoru.
Jūnijā
Iegādāties grāmatu daleņus.
Maijs
Regulāri papildināt krājumu ar jaunāko literatūru.
12x gadā
Telpu noformēšana atbilstoši svētkiem un gadalaikiem.
Visu gadu
1x gadā (novembrī)

Personāls
Apmeklēt Saldus pilsētas bibliotēkas organizētos kursus un
seminārus.
Piedalīties pieredzes braucienā uz citām bibliotēkām.
Iespēju robežas apmeklēt citur piedāvātos profesionālās
pilnveides seminārus un kursus.
Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums
Ekonomiski izlietot bibliotēkas finansējumu.
Budžeta sastādīšana 2022. gadam.
Rēķinu un pavadzīmju laicīga nodošana grāmatvedībā.
Kopdarbība ar pašvaldības un citām institūcijām
Sadarboties ar Saldus pilsētas bibliotēku – novadu reformas
īstenošanas laikā.
Sadarboties ar Blīdenes pamatskolas skolotājiem.
Sadarboties Blīdenes kultūras nama vadītāju.
Piedalīties ikmēneša apspriedē pie pārvaldes vadītājas un
izpilddirektora par padarītajiem un plānotajiem darbiem.
Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību
Bibliotēkas darba gada pārskata sagatavošana, darba analīze,
statistikas pārskata sagatavošana un iesniegšana Saldus pilsētas
galvenajai bibliotēkai.
Bibliotēkas pasākumu reklamēšana - afišas
Bibliotēkas datu pievienošana Latvijas Kultūras kartei.
Ievietot informāciju www.facebook.com bibliotēkas lapā.
Informēt par bibliotēkas darbu, publicējot rakstus novada avīzītē
Saimnieciskā darbība
Ugunsdrošības nodrošinājums – ugunsdzēšamo aparātu
pārbaude, nomaiņa un uzpildīšana
Saimniecības, kancelejas un reprezentācijas preču iegāde

Visu gadu
Jūnijs, Augusts
Pēc iespējas

Visu gadu
Septembris
Visu gadu
Visu gadu
Visu gadu
Visu gadu
Katra mēneša
trešdienā
Janvāris
Pēc vajadzības
Februāris
Pēc nepieciešamības
Pēc nepieciešamības
Novembris
Pēc nepieciešamības

Literatūras izstādes un pasākumi 2021.gadam
Janvāris
2.01. „Pasaku kamolītis”. – literatūras izstāde bērniem.
12.01 Amerikāņu rakstniekam Džekam Londonam -165, literatūras izstāde
12.01. Komponistam Raimondam Paulam - 85, tematiska izstāde
14.01. Angļu rakstniekam Hjū Loftingam – 135 , literatūras izstāde bērniem
20.01. „Barīkādes- atmodas un cerībulaika sākums” – tematiska izstāde

Februāris
4.02. Aktierim, režisoram Valdim Lūriņam – 70, tematiska izstāde
8.02. Trimdas rakstniekam Gunaram Janovskim – 105, literatūras izstāde
13.02. Rakstniekam Jurim Zvirgzdiņam – 80, literatūras izstāde bērniem
14.02. „Kad zemes un debesu ceļi aizvijas caur sirdi” . Literatūras izstāde
Valentīndienai
15.02. „Radošas idejas brīviem brīžiem” – iespieddarbu izstāde

Marts

pirmajā

8.03 „Sieviešu likteņstāsti”- literatūras izstāde
11.03. „Jaunākais sēklu pasaulē” – periodisko izd. Izstāde
18.03. „Pa Jaņa Rozentāla pēdām”. – Literatūras izstāde veltīta J.Rozentāla – 155
jubilejai
18.03. „Gribu visu zināt”. – izzinoša lit. izstāde bērniem
22.-26.03. Digitālā nedēļa 2021

Aprīlis
1.04. „Satiekas pasaules literārie varoņi”- tematisks pasākums un grāmatu izstāde
bērniem
1.04. Rakstniekam Ernestam Birzniekam-Upītim – 150, literatūras izstāde
8.04. „Lieldienas manās mājās”.- zīmējumu konkurss bērniem
9.04 „Latviskās Lieldienu tradīcijas”. – tematisks pasākums 3.klasei
20.04. „Padomju saimniecībā Blīdene” – novadpētniecības materiālu izstāde

Maijs
2.05. Rakstniecei Dagnijai Dreikia -70, literatūras izstāde
7.05. „Ko Tu zini par Latviju?”, tematisks pasākums 3.klasei
7.05. „Manai mīļai māmumiņai”, radošā darbnīca bērniem
15.05. „Kopā – mēs visu varam!”, tematiska izstāde ģimenes dienai
23.05. Aktierim Gunāram Cilinskim – 90, literatūras izstāde

Jūnijs
6.06. „Mūsu novadniekam Valdemāram Ancītim – 100”, tematiska izstāde
7.06. Rakstniecei Dagnijai Zigmontei – 90, literatūras izstāde
14.06. „Kas tos Jāņus ielīgoja?”, tematiska izstāde
22.06. „Es nopinu vaiņadziņu
Visādām lapiņām;
Ziedēj' mans vaiņadziņš
Visādiem ziediņiem.”
radošā darbnīca liliem un maziem
29.06. Rakstniecei Ingai Gailei -45, literatūras izstāde

Jūlijs
5.07. „Atskats pagatnē”, novadpētniecības izstāde
19.07. „Atvaļinājumu un ceļojumu laiks ir klāt!”, tematiska izstāde
26.07. Gleznotājam, vēsturniekam Imantam Lancamanis -75, tematiska izstāde

Augusts
9.08. Dzejniekam Jurim Kronbergam – 75, literatūras izstāde bērniem
9.08. „Piedzīvojumi vasaras brīvlaikā”, literatūras izstāde
16.08. „Konservē ar prieku”, literatūras izstāde
23.08. „Baltijas ceļa vienojušais spēks”, tematiska izstāde
30.08. Zinību dienu gaidot, literatūras izstāde bērniem

Septembris
6.09. „Gudru ņēmu padomiņu grāmatiņas lasīdams”, literatūras izstāde bērniem
17.09. Komponistam Mārtiņam Braunam – 70, tematiska izstāde
26.09. „Populāro latviešu filmu režisoram Jānim Streičam – 85, tematiska izstāde
27.09. „Zini vai mini”, bibliotekārā stunda skolēniem meklē un atrodi enciklopēdijās

Oktoris
1.10. „Dievs, daba, darbs”, Annai Btrigaderei – 160, tematiska izstāde
4.10. „Romāns atpūtai”, literatūras izstāde
13.10. Rakstniecei Mārai Svīrei – 85, literatūras izstāde

21.10. Papīra ziedi, radošā darbnīca
25.10. Gleznotājam Pablo Pikaso – 140, tematiska izstāde

Novembris
4.11. „Ticu zemei un cilvēkiem”, literatūras izstāde rakstniecei Dainai Avotiņai - 95
10.11. „Nav peļami būt stipram” – Ausmai Kantānei - 80, tematiska izstāde
12.11. Ziemeļvalstu literatūras nedēļa, lasījumi PII „Vālodzīte” un pamatskolas
jaunāko klašu skolēniem
12.11. „Mārtiņu tradīcijas”, tematiska izstāde
18.11. „Mūsu Latvija”, literatūras izstāde
Decembris
3.12. „Dzīvesstāsti kā romāni”, grāmatu izstāde par izcilām personībām
13.12. Ziemassvētki pasakās, tautasdziesmās, ticējumos, literatūras izstāde
17.12. Sagaidīsim Ziemassvētkus, radoša izzinoša nodarbība bērniem

