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Statistika (2011)  

• 807 pašvaldību publiskās bibliotēkas
• 876 izglītības iestāžu bibliotēkas 
• Publiskajās bibliotēkās ienākušo dokumentu 

skaits – 606488
• Izglītības iestādēs ienākušo dokumentu • Izglītības iestādēs ienākušo dokumentu 

skaits – 524683



Statistika (2011)

• Krājuma komplektēšanai izlietotie līdzekļi 
(LVL) 

Pašvaldību publiskajās bibliotēkās – 1 319 306
Izglītības iestāžu bibliotēkās – 1 450 488Izglītības iestāžu bibliotēkās – 1 450 488

• 42% Latvijas iedzīvotāju izmanto bibliotēku 
pakalpojumus



Statistika ir meli 

• Miljons latu – tas ir daudz
• Miljons latu – tas ir maz
• Gada laikā katra pašvaldības publiskā 

bibliotēka papildinās vidēji ar 751 vienībubibliotēka papildinās vidēji ar 751 vienību
• Katra izglītības iestāde ar 1656 vienībām



Statistika ir meli

• Tās nav tikai grāmatas, tie ir periodiskie 
izdevumi, CD, notis, audiovizuālie materiāli, 
kartes, spēles…

• Skolu bibliotēkās tās pavisam nav • Skolu bibliotēkās tās pavisam nav 
daiļliteratūras grāmatas, tā ir mācību 
literatūra, metodiskie materiāli, 
enciklopēdijas…



Vai bērni nāk uz bibliotēku?
21% - 39% no lasītājiem reģiona galvenajās

bibliotēkās ir bērni un jaunieši līdz 18 g.
Gandr īz katru dienu: 
• Skatās TV (83%)
• Pavada savu laiku ar draugiem (78%)
• Izmanto internetu (60%)• Izmanto internetu (60%)
• Spēlē datorspēles (34%)
• Nodarbojas ar sportu (33%)
• Ir iesaistīti mākslas nodarbībās, apmeklē citas radošas 

nodarbības (20%)
• Lasa grāmatas (17%)



Vai viņiem ir ko lasīt? (1) 

• 15% - 29% no jaunieguvumiem ir bērniem 
adresēti izdevumi reģiona galvenajās 
bibliotēkās

• 27% - 31% no esošā krājuma ir bērniem • 27% - 31% no esošā krājuma ir bērniem 
un jauniešiem domātais krājums 



Vai viņiem ir ko lasīt? (2)

• Pagastu bibliotēkās krājumi galvenokārt 
tiek papildināti ar pieaugušo un uzziņu 
literatūru

• Jaunieguvumi bērnu auditorijai pagastu • Jaunieguvumi bērnu auditorijai pagastu 
bibliotēkās no 13% - 21% 



Katrā novadā ir vairākas lieliskas 
pieredzes lasīšanas veicināšanā –

sadarbībā:
• Dome, pašvaldība
• Bibliotēkas
• Vecāki 

• Kultūras nams
• Grāmatu veikali
• Valsts ugunsdzēsības • Vecāki 

• Visas apkārtējās skolas
• Pirmsskolas izglītības 

iestādes
• Izglītības pārvaldes 

metodiskā apvienība

• Valsts ugunsdzēsības 
un Glābšanas dienests

• Policija
• Skolēnu Interešu centrs
• Vietējie mediji 



un vēl… Latvijas bibliotēku 
sadarbības partneri:

• Kultūras pārvalde
• Nacionālie parki 
• Muzeji
• Rotaļu centri• Rotaļu centri
• Vasaras nometnes 
• Dažādu profesiju pārstāvji
• Atbalsta akciju organizētāji…



Veiksmīgākie lasīšanas 
veicināšanas projekti 

ERAF Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2007.-2013.gadam projekta
“Lasīšanas veicināšanas idejas caur jaunajām
informācijas tehnoloģijām un kreatīvām
aktivitātēm” (Zarasi- Daugavpils)



Projekta aktivitātes (1)

• Tika organizēta lasītveicināšanas akcija 
„Las īt ir forši”

• Akcijas laikā 10 Daugavpils skolās 235 
skol ēni un pedagogi tika iepazīstināti ar 
projekta aktivitātēm Daugavpilī un Zarasos. projekta aktivitātēm Daugavpilī un Zarasos. 
Akcijā tika uzrunāti 7, 8., 9. un 10.-to klašu 
audzēkņi.



Projekta aktivitātes (2)

• Lai noskaidrotu skolēnu lasīšanas un brīvā 
laika pavadīšanas paradumus, tika 
sagatavotas anketas, ko skolēni akcijas laikā 
aizpildīja. 

• Visi skolēni dāvanā saņēma vērtīgas • Visi skolēni dāvanā saņēma vērtīgas 
grāmatas, maisiņus un pildspalvas, lai tas 
viņus rosinātu izlasīt šīs grāmatas, gan 
samainīt tās ar draugiem vai vēlāk uzdāvināt 
skolas bibliotēkai.





Lasītveicināšanas akcija
„Lasīt ir forši”



Starptautiskā radošā nometne
„Ieraudzīji, sadzirdēji, uzzināji”



Starptautiskā radošā teātra mākslas 
nometne Daugavpilī 

„Grāmata. Teātris. Radošums.”



Jauni planšetdatori un e-grāmatas (1)

• Ar mērķi popularizēt jaunās inovatīvās 
tehnoloģijas bibliotēkas darbā un, lai 
veicinātu bērnu un jauniešu interesi par 
grāmatām un lasīšanu, LCB projekta grāmatām un lasīšanu, LCB projekta 
ietvaros izstr ādāja jaunu bibliotek āro 
stundu „E - grāmatu pasaul ē” pamatskolas 
audzēkņiem.



Jauni planšetdatori un e-grāmatas (2)

• Lai atraktīvā veidā iepazīstinātu skolēnus ar 
planšetdatoriem un elektroniskajām 
grāmatām

• Bibliotekārās stundas guva plašu atsaucību 
Daugavpils skolās un šobrīd visās LCB Daugavpils skolās un šobrīd visās LCB 
filiālēs ir ļoti pieprasītas

• Šobrīd (2013.g. aprīlī) jau ir novadītas 48 
bibliotekārās stundas, kuras apmeklēja 945 
skolēni



Ieguvumi, kas uzlabo bibliotēkas
darbu:

• Mākslas grāmatu 
kolekcija (131 
grāmata)

• 10 planšetdatori, 271 

• Galdi un krēsli
• 2 digitālie fotoaparāti, 

2 profesionālas
videokameras• 10 planšetdatori, 271 

elektroniskā grāmata
• Mobils plaukts, 

grāmatu ratiņi, 2 
saliekamie

videokameras
• Ekrāns, projektors
• 2 datori ar 

skārienjūtīgo monitoru



Citi labi piemēri (1)

• Cēsīs kopā ar pilsētas pamatskolas latviešu 
valodas skolotājiem izstrādāts pasākumu 
cikls “Grāmata – vērtība cauri gadsimtiem” 5.-
9.kl. 9.kl. 

• Mācību gada noslēgumā skolēni raksta savu 
grāmatu.

• Lasītāju klubs “Bērnu žūrijas eksperti” RCB.



Citi labi piemēri (2)

• Bibliotēku nedēļas laikā Cēsīs organizēti 
Bērnu grāmatu svētki, tikšanās ar mākslinieci 
Indru Sproģi un citiem autoriem. 

• Projekts “Esi radošs!”- jauniešu projekts • Projekts “Esi radošs!”- jauniešu projekts 
(“Pieraksti savu dzeju!”; “Esi dzejnieks – radi 
no nekā!”).



Citi labi piemēri (3)

• Priekšā lasīšanas aktivitātes iesaistot 
jauniešu organizācijas un brīvprātīgo kustību 
Jelgavā.

• Vasaras lasīšanas akcija “Grāmattārps” RCB • Vasaras lasīšanas akcija “Grāmattārps” RCB 
“Pārdaugava”.

• Zibakcija Pierīgas reģiona bibliotēkās 
„Lasīsim kopā!” 



Balvu pamatskolas izcilais piemērs

• Vecāku žūrijas vēstniece no Balvu 
pamatskolas Larisa Krištopanova, vaicājiet 
skolotājai! 

• Visa skola lasa – diskutē – popularizē –• Visa skola lasa – diskutē – popularizē –
iesaistītas ģimenes – skolas vadības 
absolūts atbalsts

• Interaktivitāte it visā 









� Smiltenes ceļojošās grāmatu kopas – arī bērnu 
grāmatu novada bibliotēkās

� Madona : “Jaunie autori - jauniešiem” tikšanās ar 
prozas, dzejas, dramaturģijas autoriem

� Saldus – Vecāku žūrija 68 vecāki� Saldus – Vecāku žūrija 68 vecāki
� Tikšanās ar Ellenu R.Landaru Ogrē – grāmatas 

“Digitālo neaizmirstulīšu lauks” autori (rakstošie 
jaunieši)

� Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas aktivitātes. 



� Preiļu bibliotēkas uzvara LaboDarbu projektu 
konkursā. Spēļu iegāde bērniem, caur rotaļām uz 
grāmatu;  

� Uzvedums par gada putnu – jūras ērgli 
Ferdinandu Aizkraukles bibliotēkā veltīts putnu 
dienām; dienām; 

� Pasākums “Astridai Lindgrēnei – 105” kopā ar 
zviedru jauniešiem Alūksnē

� Lasīšanas svētki Kuldīgā 
� “Valodiņa” Ludzā, kā cilvēks 
iemācījās runāt 



� Zālītes ciemā atrodas speciālā internātskola, 
Zorģu bibliotēka organizē ekskursijas uz Rīgu, uz 
Bausku, ceļojošo Muminu izstādi u.c. 

� Stāstu laiks bibliotēkās 
� Biedrība “Bērni – bērniem” un pasaku terapija� Biedrība “Bērni – bērniem” un pasaku terapija
� Bērnu un jauniešu žūrijas ekspertu eglīte Bauskā 



� Kuldīgas bibliotēkas organizētās tikšanās ar 
pazīstamiem kuldīdzniekiem - sporta treneri, radio 
raidījuma vadītāju, mācītāju, izpilddirektori …





� Bilžu grāmatas pašiem mazākajiem;
� Pasakas;
� Piedzīvojumu literatūra pusaudžiem;
� Orģinālliteratūrai prioritāte;
� Neparastas grāmatas: tematikas, žanra, formas ziņā;
� Meiteņu literatūra un literatūra zēniem;

Jauniešu problēmātikai veltītas grāmatas ;� Jauniešu problēmātikai veltītas grāmatas ;
� Tulkotā literatūra, pārstāvot dažādu tautību autorus.
� Viena autora darbus, ko var uzskatīt par turpinājumu, 

iekļauj kolekcijā tikai vienu reizi vai augstākais divas reizes;
� Fantāzijas literatūras grāmatas.











� Daiļliteratūras grāmatas, kas stāsta par attieksmi 
pret bērniem; 

� Grāmatas, kurās ietvertas pedagoģiskas atziņas, kas 
mudina rūpīgāk pievērsties bērna iekšējās pasaules 
respektēšanai un palīdz vecākiem ar padomu, kā 
pārvarēt « augšanas grūtības », rosina sabiedrībā pārvarēt « augšanas grūtības », rosina sabiedrībā 
diskusijas par to ;

� Grāmatas, gan tulkotās, gan oriģinālliteratūras 
izdevumi, kas apskata lasīšanas fenomenu kā 
personības tapšanas instrumentu. 



• Valsts mēroga lasīšanas veicināšanas 
aktivitātes piesaista vairāk pašvaldības 
līdzekļus;

• Jaunas telpas rosina inovatīvus 
pakalpojumus bērniem;pakalpojumus bērniem;

• Maz tiek izdotas grāmatas pusaudžiem;
• Trūkst grāmatas zēniem;
• Ir daudz fantāzijas literatūras, bet nav 

grāmatu par reālu skolas un ikdienas dzīvi;
• Dominē pieaugušo vajadzības…
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