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2020. gads

Klusums bibliotēkā

Digitālo prasmju attīstīšana/pilnveidošana

Tika izsniegti BIS ALISE autorizācijas dati lasītājiem

Bibliotēkas lietotāji tiek iepazītsināti
ar resursiem (digitālajiem)

Mācību grāmatu izsniegšana/nodošana

Palīdzība un atbalsts skolēniem un skolotājiem

Iepazīšanās ar "Kompetenču pieejas
mācību saturā "Skola2030" materiāliem"

Tiek meklētas iespējas, kā uzrunāt lasītājus



Kur ir pieejama
informācija par
skolas bibliotēku?
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Informācija ir
pieejama
novada/pašvaldības
tīmekļa vietnē 
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Informācija ir
pieejama skolas
mājas lapā
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Informācija ir
pieejama vietējā avīzē
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Bibliotēkai ir sadaļa 
skolas tīmekļvietnē 



Veiksmīgākie
lasīšanas
veicināšanas
pasākumi

"Bērnu, jauniešu, vecāku žūrija"
"Nacionālā skaļās lasīšanas
sacensība"
Bibliotekārās stundas
Grāmatu lasīšanas pulciņi, literārā
pulciņa nodarbības, lasītāju klubi
Ziemeļvalstu literarūtas nedēļas
lasījumi
Baltu literatūras nedēļa
Dzejas dienas
Bibliotēkas veidotie lasīšanas
veicināšanas pasākumi



Konkurss "Bibliotēkas jautājumu nedēļa". 
Katrai klašu grupai nedēļas garumā katru dienu tika

piedāvāti jautājumi par bibliotēkas vēsturi, komplektāciju,
daiļdarbu autoriem un to darbiem ar mērķi radīt interesi

par bibliotēku un tajā pieejamo lasāmvielu. Piedalījās gan
atsevišķi skolēni, gan klases. Uzvarētāji tika apbalvoti.

 

Daugavpils Centra vidusskolas
bibliotēka



Jau vairākus gadus pēc kārtas tiek īstenota lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrija". Iepriekš, dalība žūrijā, tika organizēta kopā ar novada centrālo bibliotēku.

Jau 2 gadus skolas bibliotēka pati organizē dalību žūrijā. 
Pulciņa "Draugos ar grāmatu" skolēni staigā pa klasēm un aktīvi reklamē grāmatas, kā ietekmē
ir palielinājies žūrijas locekļu skaits. Arī vecāki piedalās žūrijā. Attālinātā mācību procesa laikā
pulciņa "Draugos ar grāmatu" skolēni lasīja grāmatas, sūtīja uz Whatsapp grāmatu aprakstus,

kā arī - bildes kā notiek lasīšanas process.
 

Līvānu 1. vidusskolas
bibliotēka



Literārā nodarbība “Mana tautasdziesmu kūka”. 
Sagaidot Krišjāņa Barona 185. dzimšanas dienu, oktobrī, ārpusklases lasīšanas nodarbību laikā,

pulcējās grupu skolēni, lai izceptu savu tautasdziesmu kūku Dainu tēvam. Skolēniem darbs
noritēja grupās, pāros, vai individuāli, kur no dotajām tautasdziesmām katra grupa izveidoja

jaunas tautasdziesmas. Lai kūku varētu prezentēt, to vajadzēja nogarnēt (izkrāsot), salīmēt uz
tās izveidotās tautasdziesmas. Kad kūka bija gatava, grupa to pasniedza jeb prezentēja pie
stenda izstādes, kas veltīta Dainu tēva atcerei. Kopā tika “izceptas” 9 tautasdziesmu kūkas

 

Kokneses pamatskolas –
attīstības centra bibliotēka

 

http://koknesespamatskolaac.lv/jaunumi/literara_nodarbiba_mana_tautasdziesmu_kuka


Skolas bibliotēkas
atbalsts “Skola2030”
kompetencēs balstītās
izglītības īstenošanai

Bibliotekāri ir iepazinušies ar informāciju
Pilnveidotas digitālās prasmes, lai
zināšanas var nodot tālāk
Piedalās mācību priekšmetu metodiskajās
komisijās
Iegādātas galda spēles, lai palīdzētu apgūt
mācību vielu
Tiek izpildīti skolotāju lūgumi pēc resursu
atlases
Palīdzība un atbalsts skolēniem un
skolotājiem medijpratībā, datu bāzu
izmantošanā
Tika iegādāti mācību materiāli (gan
drukātie, gan digitālie - www.uzdevumi.lv,
www.soma.lv, www.letonika.lv,
www.maconis.lv). 



Sadarbība ar
priekšmetu
skolotājiem



Sadarbība

Kopīgi tiek plānots bibliotēkas
krājums un resursi

Bibliotekārs aizstāj vai daļēji aizstāj
skolotāju mācību stundās 

Atbalsts ar tehnisko nodrošinājumu,
palīdzība platformu un rīku izmantošanā

Bibliotekārs informē par bibliotēkā
pieejamajiem resursiem,
aktualitātēm, platformām utt. 

Ideju apmaiņa, kā labāk organizēt
darbu ar skolēniem

Atbalsts skolotājiem



Sadarbība ar valodu
jomas un kultūras
izpratnes un
pašizpausmes mākslas
mācību jomas
skolotājiem

Mācību stundas notiek kopā ar
bibliotekāru
Mācību stundas bibliotēkā
Lasīšanas veicināšanas aktivitātes
Meklē informāciju enciklopēdijās
vārdnīcās
Informācijas meklēšana no
bibliotēkā esošā krājuma
Eiropas diena
Izstādes bibliotēkā
Afišu un plakātu veidošana



Sadarbība ar
dabaszinātņu mācību
jomas skolotājiem

Darbs ar atlantiem
Dalība projektos (Zemkopības
ministrijas projektā “Mans mazais
pārgājiens” , Dabas muzeja projektā
“Cielavas gudrības”)

Sadarbība ar
tehnoloģiju mācību
jomas skolotājiem

Atbalsts skolotājiem un skolēniem
ar tiešsaistes platformu un rīku
apguvi
Tehniskais atbalsts 



Sadarbība ar sociālās un
pilsoniskās mācību
jomas skolotājiem

Skolēni meklē periodikā un
grāmatās piemēru materiālus
dažādām dzīves situācijām un
meklē arī atbildes uz citiem stundas
sākumā uzdotajiem uzdevumiem,
analizē tos. 



Tiek realizēta darbošanās mazajās grupās, kurās dažādu
priekšmetu sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas posma

skolotāji pēta savu profesionālo darbību, izvirzot pētāmo
jautājumu, veicot sākuma mērījumu un mācību gada laikā fiksējot

savu izaugsmi. Vienā grupā darbojas dažādu izglītības posmu
skolotāji – tas bagātina skolotājus un sniedz iespēju šajā dažādībā

mācīties. Šādas grupu tikšanās ir aktuālas arī attālināto mācību
procesa laikā. 

 

Vecumnieku vidusskolas
bibliotēka



 Skolotāji apmeklē bibliotēku un meklē konkrētus resurus par dažādām
tēmām.  Speciālajā izglītībā ir ļoti maz mācību materiāli, tāpēc

skolotāji meklē uzdevumus no vispāriglītojošo skolu mācību
literatūras, lai veidotu savu mācību materiālu un to pielāgotu speciālo

skolu skolēniem. Mācību stundas notiek skolas bibliotēkā, lai
skolēniem nomainītu mācību vidi un stunda būtu citādāka nekā klasē.

 
 

Liepājas Līvupes pamatskola -
attīstības centrs



 Mācību gada noslēgumā tika organizētas ZOOM kopsapulces ar
sākumskolas skolotājiem par jaunākās mācību literatūras iegādi

nākamajam mācību gadam, darba burtnīcu, metodisko materiālu
izvēli. Profesionālās ievirzes skolotājiem tika izsūtīta informācija
par jaunākajām mūzikas grāmatām, notika ZOOM sanāksmes par
grāmatu izvēles apstiprināšanu. Telefoniski notika konsultācijas

par bibliotēkā pieejamo literatūru. 
 
 
 

Ludzas Mūzikas pamatskola



 Dabaszinību un vizuāls mākslas skolotāji radīja un nofilmēja
sižetu par putniem, kurus bērni un arī vecāki varēja skatīties mājās

atkārtoti sev vēlamā laikā. 
 Bērni veidoja, zīmēja, gleznoja putnus, kā arī devās āra ekskursijās

uz tuvējiem Rīgas apkaimes parkiem.
 Bibliotēkas dalība visā šajā procesā bija izzinošās literatūras

atlase, palīdzība projekta satura izveidē un noformešanā.
 
 
 

Oskara Kalpaka Rīgas Tautas
daiļamatu pamatskolas bibliotēka



Biblioteka.lv ir
pieejams apkopojums
par darbu skolu
bibliotēkās 2019. un
2020. gadā

https://www.biblioteka.lv/skolu-bibliotekas-2019-gada/


Madara Freivalde
madara.freivalde@lnb.lv

Paldies!


