
Skolu bibliotekāru MA darba plāns 
2017./2018. mācību gadam 

 

Uz 04.10.2017. 

Uzdevumi:  
1. sniegt metodisko atbalstu skolu bibliotekāriem – atbalsta personālam izglītības programmu īstenošanā, 

2. nodrošināt savlaicīgu aktuālas informācijas apriti starp skolu bibliotēkām; 

3. veicināt skolu bibliotēku iesaistīšanos pasākumos, kas attīsta skolēnu lasītprasmi, veido un nostiprina piederības izjūtu nacionālajai kultūrai, 

4. veicināt skolu bibliotekāru un mācību priekšmetu skolotāju sadarbību, kā arī skolu un publisko bibliotēku sadarbību. 

 

Norises datums 

dd.mm.gggg. 
Pasākums, aktivitāte Mērķauditorija Vieta, laiks Atbildīgais 

Augusts 

Septembris 

01.09.17.-

31.01.18. 

LR Kultūras ministrijas un Latvijas 

Nacionālās bibliotēkas finansētās 

programmas „Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija” īstenošana 

Skolēni, skolotāji, 

skolēnu vecāki, 

vecvecāki 

Skolu bibliotēkas, kas iesaistījušās 

programmā „Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrija”  

Programmā „Bērnu, 

jauniešu un vecāku 

žūrijā” iesaistīto 

skolu bibliotekāri 

Oktobris 

07.10.17.-

15.11.17. 

Konkurss „Albertam Kronenbergam – 

130” 

Sākumskolas un 

pamatskolas 

skolēni 

Tukuma, Jaunpils, Engures novada 

skolu bibliotēkas 

V. Rozenberga 

18.10.17.-

01.12.17. 

LNB projekta „Skaļās lasīšanas 

sacensība” 1. kārta 

5.-6. klašu skolēni Projektā iesaistītās skolas Projektā iesaistīto 

skolu bibliotekāri 

Novembris 



24.11.17. Informatīvs seminārs skolu 

bibliotekāriem 

Konkursa „Albertam Kronenbergam – 

130” noslēguma pasākums - tikšanās ar 

A. Kronenberga mazmeitu Ilzi Saulīti-

Jansoni.  

Sākumskolas un 

pamatskolas 

skolēni, skolu 

bibliotekāri 

Tukuma bibliotēkas konferenču 

zāle, plkst. 10:00 

V. Rozenberga, 

D. Brakmane  

Decembris 

 Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības 

(LSBB) konference 

LSBB biedri Rīgas Natālijas Draudziņas 

vidusskola, Bruņinieku iela 24A 

 

LSBB valde,  

R. Kopiņa 

 Seminārs skolu bibliotekāriem MA dalībnieki Tukuma bibliotēka,  

Konferenču zāle 

V.Ratniece,  

V. Rozenberga 

Janvāris 

Februāris 

15.02.2018. Skolu bibliotēku Gada pārskata 

iesniegšana 

Valsts, sabiedrība Latvijas digitālā Kultūras karte Skolu bibliotekāri 

Marts  

 Lielie lasīšanas svētki! Programmas 

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 

noslēguma pasākums 

Programmas 

„Bērnu, jauniešu 

un vecāku žūrija” 

dalībnieki   

Latvijas Nacionālā bibliotēka, 

Ziedoņa zāle 

Programmā „Bērnu, 

jauniešu un vecāku 

žūrija” iesaistīto 

skolu bibliotekāri 

  Seminārs skolu bibliotekāriem. 

Tikšanās ar stāstnieci Līgu Reiteri 

MA dalībnieki Tukuma Galvenā bibliotēka, 

Konferenču zāle, plkst. 10:00 

V.Ratniece,  

V. Rozenberga 

Aprīlis 

 LNB projekta „Skaļās lasīšanas 

sacensība” 2. kārta reģiona mērogā 

5.-6. klašu skolēni Tukuma bibliotēka Projektā iesaistīto 

skolu bibliotekāri, 

L. Bērziņa 

 

 Izbraukuma seminārs uz Olaines 1. 

vidusskolas jauno bibliotēku 

MA dalībnieki  V. Rozenberga 

Maijs 



 LNB projekta „Skaļās lasīšanas 

sacensība” fināls 

5.-6. klašu skolēni Latvijas Nacionālā bibliotēka V. Rozenberga,  

L. Bērziņa 

 

Jūnijs 

 

 

 

 

Vineta Rozenberga  

Tukuma novada Skolu bibliotekāru MA vadītāja 

 
 

 


