
LIELPLATONES PAGASTA 
BIBLIOTĒKA

BIBLIOTĒKAS PĀRSKATS PAR DARBU 

2016.GADA DEVIŅOS MĒNEŠOS



BIBLIOTĒKAS DARBA RĀDĪTĀJI UZ 01.10.2016.



LASĪTĀJU SKAITS

• 2015. gadā, periodā no 1. janvāra līdz    

31. decembrim, Lielplatones pagasta 

bibliotēkā lasītāju skaits 188, no kuriem 

bērni un jaunieši 67



LASĪTĀJU SKAITI

• 2016. gadā, periodā no 1. janvāra līdz            

1. oktobrim, Lielplatones pagasta 

bibliotēkā lasītāju skaits 159, no kuriem 

bērni un jaunieši 68



APMEKLĒJUMI

• 2015.  gadā, periodā no 1. janvāra līdz   

31. decembrim, Lielplatones pagasta 

bibliotēkā apmeklējuma skaits 2030



APMEKLĒJUMS

• 2016.gada, periodā no 1. janvāra līdz      

1. oktobrim, Lielplatones pagasta 

bibliotēkā apmeklējuma skaits 1440



IZSNIEGUMI

• 2015. gadā, periodā no 1. janvāra līdz    

31. decembrim, Lielplatones pagasta 

bibliotēkā izsnieguma skaits 1731



IZSNIEGUMI

• 2016. gadā, periodā no 1. janvāra līdz     

1. oktobrim, Lielplatones pagasta 

bibliotēkā izsnieguma skaits 1489



KRĀJUMS



KRĀJUMS

• 2015. gadā, periodā no 1. janvāra līdz   

31. decembrim, Lielplatones pagasta 

bibliotēkas krājums 4459



KRĀJUMS

• 2016. gadā, periodā no 1. janvāra līdz     

1. oktobrim, Lielplatones pagasta 

bibliotēkas krājums 4360



SAŅEMTS

• 2015. gadā, periodā no 1. janvāra līdz   

31. decembrim, Lielplatones pagasta 

bibliotēkā saņemts 488



SAŅEMTS

• 2016. gadā, periodā no 1. janvāra līdz 

oktobrim, Lielplatones pagasta bibliotēkas 

krājumā saņemts 460



IZSLĒGTS

• 2015. gadā, periodā no 1. janvāra līdz 31. 

decembrim, no Lielplatones pagasta 

bibliotēkas krājuma izslēgts  450



IZSLĒGTS

• 2015. gadā, periodā no 1. janvāra līdz      

1. oktobrim, no Lielplatones pagasta 

bibliotēkas krājuma izslēgts 559



2016. GADA AKTIVITĀTES 

LIELPLATONES BIBLIOTĒKĀ



«SIEVIETE PAVASARĪ»
• Tematiskā pēcpusdiena ar Ilonu 

Rudovsku. 

• Saruna ar modes eksperti Ilonu Rudovsku. 
Par modes tendencēm, par tipiem un 

apģērbu kombinēšanu.



«SIEVIETE PAVASARĪ»



«KARABASS»
• Tematiskā pēcpusdiena ar iluzionistu 

Gabriel Got 

• Gabriels, pasākuma apmeklētājiem, 

dalījās ar pieredzi, apmācībām. Kā arī tika 

rādīti paraugdemostrējumi



«Nakts muižā»
• Kā atvadas no vasaras, 2016. gada 30. 

augustā, kopā ar Lielplatones bibliotēkas 

lasītājiem- bērniem, palikām pa nakti 

Lielplatones muižā.

Stāstījām spoku stāstus, spēlējām spēles! 

Pie mums pat ciemos bija Baltā dāma!





Baltā dāma



«PASAKA PAR ZELTA 
ĀBELI»

• Lasīšanas pēcpusdiena uz spilventiņiem 

brīvā dabā.

• Kopā ar bērniem, tika lasītas Kārļa 

Skalbes pasakas «Pasaka par zelta ābeli» 

un «Sēņotājs», pēc kurām tika veikti 

radošie darbiņi.







«MĀJAS»

• Filmu pēcpusdiena 

• Pēc bērniem uzdotā jautājuma «Ko mēs 

varētu vēl darīt kopā?», lielākā daļa 

vēlējās kopīgi skatīties filmas





«LIELPLATONE VASARĀ»

• Foto konkurss «Lielplatone vasarā», kurā 

jebkurš iedzīvotājs līdz 1.septembrim 

varēja iesūtīt savu mūsu pagasta vasaras 

fotogrāfiju.





«ZĪĻUKS»

• Lasīšanas pēcpusdiena kopā ar bērniem, 

kurā tika lasīta M. Strārastes grāmata 

«Zīļuks»





«PIEDZĪVOTAIS JORDĀNIJĀ»

• Tematiskā pēcpusdiena ar Lieni Svoku.

• Liene stāstīja par to, kā aizbraukusi un kas 

pieredzēts Jordānijā.

• Neizpalika arī piedzīvotais Bolīvijā





«LEDUS LAIKMETS»

• Filmu pēcpusdiena, kurā tika rādīta filma 

«Ledus laikmets 4: kontinentu dreifs»



MAKSIMS TRIVAŠKEVIČS

• Tematiskā pēcpusdiena ar pašmāju komiķi 

un rakstnieku Maksimu Trivaškeviču.

• Stāstīja par savu grāmatu un komiķu dzīvi.

• Dzirdējām jokus ar dziļu domu.





«RUDENS ZIEDI»

• Bibliotēkā arī ik pa laikam ir apskatāmas 

izstādes.

• Skaistākā no izstādēm «Rudens ziedi»





«MANS STĀSTS 

LIELPLATONEI »

• Vēl projām, Lielplatones pagasta 

bibliotēkā ir izsludināts «Mans stāsts 

Lielplatonei» 



2016. GADA FINANSĒJUMA 

APGŪŠANA



REMONTDARBI

Lai rastu mājīguma sajūtu un labu skatu, 

Lielplatones pagasta bibliotēkai 

nepieciešami divu telpu remontdarbi. 

1. Bērnu telpa             2. Lasītava 



BĒRNU TELPA



LASĪTAVA



DARBAM
Nr.p.k. Nosaukums Daudzums cena EUR summa EUR

1. Rullīši (lakošana) 2 3,8 7,6

2. Otiņas(lakošana) 2 2,46 4,92

3. Skočs 2 2,3 4,6

4. Rullīši (krāsošana) 2 3,8 7,6

5. Otiņas(krāsošana) 2 2,46 4,92

6. MP75 1 maiss 9 9

7. Gatavs špaktelis 20l 18 18

8. Smilšpapīrs 5 0,96 4,8

9. Grunts 5l 12 12

10. Makroflex putas 4 3 12

Kopā: 85,44



PASĀKUMA PLĀNS 

2017.GADAM



PLĀNI UN IECERES

Bibliotēka 

«Dārznieku namiņā»

Ieguvumi: 
1. vieglāka iekļūšana bibliotēkā -
veciem cilvēkiem, cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jaunajām 

māmiņām;

2. Atsevišķa telpa lasītāju grupām ( bērniem, pieaugušajiem, lasītava)





PALDIES !


