
Demenes pagasta bibliotekas pasākumu  plāns 2018. gadam  

 

Nosaukums 

 

Demenes pagasta bibliotēka 

Galvenie uzdevumi, 

prioritārie  pasākumi 2016. 

gadā 

1. Plānot un organizēt bibliotēkas darbību, grāmatu krājumu komplektēšanu, lai nodrošinātu brīvu kvalitatīvu literatūras un nepieciešamās 

informācijas pieejamību ikvienam lietotājam dažāda vecuma, dzimuma, sociālās piederības darbam, mācībām, tālākizglītībai un atpūtai. 

2. Veikt bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, jaunieguvumu bibliotekāro apstrādi, iespieddarbu un citu 

materiālo vērtību uzskaiti un saglabāšanu. 

3. Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību. 

4. Novada nozimes pasākums Daugavpils novada grāmatu svētki 

5. Pievienoties BIS Alise sistēmai. Pabeigt rekataloģizācijas procesu. 

 

I. Aktivitātes un pasākumi 

Nr. 

p.k. 

Aktivitāte Norises vieta Norises laiks 

1.1 (datorkursi, informācijas dienas u.c.) 

1.1.1. Interesentiem tiks demonstrētas interneta iespējas rēķinu apmaksā ,darba meklējumos, 

saziņas iespējas caur skype, e-pastu  

Demenes pag. bibliotēka, 

Kumbuļu izsnieg. punkts 

Pēc pieprasījuma 

 



1.1.2. Interesentiem tiks veikta apmācība E-pieteikšanai LAD klientu sistēmās.  Demenes pag. bibl. 

Kumbuļu izsnieg. punkts 

Pēc pieprasījuma 

(Gada laikā) 

1.1.3. „Datorapmācības kursi iesācējiem” (bezdarbniekiem un pensionāriem, kam ir interese, 

bet nav drošs). 

Demenes pag. bibl. 

Kumbuļu izsnieg. punkts 

Pēc pieprasījuma 

(Janvāris-marts, oktobris-decembris 

1.1.4. Praktikums vidējā skolas vecuma bērniem „Datubāze Letonika, LNB Digitālie resursi, 

novada kopkatalogs 

Demenes pag. bibliotēka Vienu reizi mēnesī (oktobris, 

marts) 

1.1.5. „Internets un Es”, Drošāka internēta lietošanas stunda skolēniem. Mērķis: skolēnu 

izglītošana drošības jomā. 

Demenes pag. bibliotēka Februaris 

 

1.1.6. Skolēnu iepazīstināšana ar bibliotēkas krājuma atspoguļojumu novada elektroniskajā 

katalogā, literatūras meklēšanas iespējas 

Demenes pag. bibliotēka Septembris 

 

1.2. Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, pārrunas, apskati, konsultācijas, tematiski pasākumi, tikšanās ar rakstniekiem un 

dzejniekiem, dalība Grāmatu svētkos u.c.); 

1.2.1. Tematiskas izstādes: „Mīlestība visiem viena” (dzejas un prozas), „Latvijas kultūras 

mantojums.  Literatūra», «Kad Ziemassvētku zvaigzne mirdz...», „Daugavpils novada 

valdzinājums”,  „Lieldienu brīnumi”, „Līgo...”. 

Demenes pag. bibliotēka Gada laikā 

1.2.2. „Literārais kalendārs” (dažādas satura izstādes, veltītas rakstnieku, dzejnieku jubilejas 

dienām) 

Demenes pag. bibliotēka  

Gada laikā 

1.2.3. Jauno grāmatu dienas: jaunieguvumu izstādes, bibliogrāfiskie apskati Demenes pag. bibliotēka Vienu reizi kvartālā 

1.2.4. Lai atvieglotu orientēšanos grāmatu klāstā regulāri tiek piedāvāti literatūras saraksti Demenes pag. bibliotēka Vienu reizi kvartālā 



''Demenes pagasta bibliotēka piedāvā...'' 

1.2.5. „Bibliotēku nedēļas 2017” pasākums (Plāns atsevišķi)  Demenes pag. bibliotēka Aprilis 

1.2.6. 17 grāmatu svētki  Demenes pagasts 24.08.2018. 

1.2.7. Dzejas dienas  Demenes pagasta bibliotēka Septembris 

1.2.8. Sacerējumu konkurss “Ziemassvētki manā mājā” Demenes pagasta bibliotēka 

Zemgales vidusskola 

Decembris 

1.2.9. „Gada lasīšanas līderis” – tematisks pasākums Demenes pag. bibliotēka Decembris 

1.3. Pasākumi bērniem un jauniešiem, tajā sk. vasaras brīvlaikā ( radošās darbnīcas, 

bibliotekārās stundas, lasījumi, ekskursijas u.c.) 

  

1.3.1. „Lieldienu brīnumi” - Radošas stundas, literāras pēcpusdienas, viktorīna. Mērķis: svētku 

tradīciju, zīmju paskaidrošana bērniem, ētiska audzināšana, radošuma attīstība. 

Demenes pag. bibliotēka Marts 

1.3.2. „Manas ģimenes 100 ” . Sadarbība ar Kultūras namu. Radoša stunda pirmsskolas un skolas 

vecuma bērniem.  

Mērķis: ētiska bērnu audzināšana, radošuma attīstība 

Demenes pag. bibliotēka Maijs 

1.3.3. „Saudzēsim grāmatm!” bibliotekārās stundas Demenes pag. bibliotēka Maijs 

1.3.4. Mīklu minēšanas diena (mīklu minēšana, rotaļas) Demenes pag. bibliotēka Jūlijs 

1.3.5. Viktorina bērniem “Gudrinieks un gudriniece”” (brīva laika pavadīšanas iespējas bibliotēkā) Demenes pag. bibliotēka, 

Kumbuļu izsnieg. punkts 

Jūlijs 



1.3.6. Rokdarbu stundas „Apgūsim salvešu locīšanas tehniku”, „Veidosim no plastilīna” (brīva 

laika pavadīšanas iespējas bibliotēkā) 

Demenes pag. bibliotēka Jūlijs 

1.3.7. ,,Prāta spēles brīvajam laikam" – grāmatu apskats Demenes pag. bibliotēka Jūlijs 

1.3.8. „Lasīsim, skatīsimies un zīmēsim pasaku!” – tematiska pēcpusdiena pirmskolas vecuma 

bērniem. 

Demenes pag. bibliotēka Septembris 

1.3.9. Pasākumu cikli „ Grāmata nāk pie tevis ciemos” un „ Grāmata aicina!” Demenes pag. bibliotēka Mācību gada laikā 

1.3.10. “Demenes pagasta vēsturiskas pārvērtības 100 gadu laikā” 

 patriotiskās nedēļas ietvaros izzinošs pasākums bērniem 

Demenes pag. bibliotēka Novembris  

1.4. Novadpētniecības darbs   

1.4.1. Darbs pie tematiskajām mapēm. Materiālu vākšana un kārtošana no Daugavpils novada 

avīzes, no interneta resursiem, ar pagasta iedzīvotāju līdzdalību, sadarboties ar arhiviem 

Demenes pag. bibliotēka, 

Kumbuļu izsnieg. punkts 

Gada laikā 

1.4.2. Novadpētniecības fonds papildināts ar vērtīgo kartogrāfisko materiālu, ar pētniecisko darbu 

par pagasta vēsturi 

Demenes pag. bibliotēka Gada laikā 

1.4.3. 18. novembri veltīta izstāde “Demenes pagasta 100 gadi” Demenes pag. bibliotēka 10. – 20. novembrī 

1.4.4. Demenes pagasta svētku laikā – zīmējumu konkurss „Mans pagasts”, fotoizstāde „Demenes 

pagasta skaistākas vietas” 

Demenes pag. bibliotēka 4. – 5. augusts 

Sastādīja: Jeļena Sterlāne, tālrunis 65476707 

Saskaņots: pagasta pārvaldes vadītājs_________________                                                                        

2017. gada 22. novembrī 


