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Sabiedr ības integr ācijas politikas 
Trīs r īcības virzieni

• Pilsoniskā sabiedrība un integrācija
• Nacionālā identitāte: valoda un kultūrtelpa
• Saliedēta sociālā atmiņa



Bērnu un jauniešu žūrija

Paplašina integr ācijas j ēdziena izpratni:
1. Mazākumtautību skolu līdzdalība – 41 
2. Bērni ar īpašām vajadzībām 

(logopēdiskās skolas, speciālās (logopēdiskās skolas, speciālās 
internātskolas, uzsāktas sarunas ar 
Strazdumuižas kolēģiem)

3. Vecāku un vecvecāku iesaistīšana 
kopīgā lasīšanas pieredzē

4. Latviešu diasporas centru bibliotēkas



Sabiedrības iesaistīšana lēmumu 
pieņemšanā: 



E-pastu karš



Latvijas Republikas tiesībsargs









Reģions Direktors Kurators Kopā: 41
Balvi Ruta Cibule Ligita Pušpure 6

Daugavpils Jeļena Šapkova Anna Pekere 6

Jelgava Aija Nadziņa Baiba Beire 1

Jēkabpils Zinaīda Rapša Rudīte Kļaviņa 2

Jūrmala Ilze Bērziņa Solveiga 

Priedīte

1

Krāslava Valentīna Viktorija 2Krāslava Valentīna 
Magidas

Viktorija 
Urbanoviča

2

Liepāja Ilga Erba Anita Zūna 4

Ludza Inta Kušnere Elita Zirne 2

Rēzekne Marija Sproģe Inta Anspoka 6

Rīga  RIIMC Signe Neimane Inta Šalme 7

Talsi Vija Nagle Ilze Jaunbērziņa 1

Ventspils Inese Ozola Astra Pumpura 3



Lasīšanas veicināšanas 
finansējums un rezultāti  

Gads VKKF un KM 
finansējums

Pašvaldību u.c. 
līdzfin.

Dalībnieces –
bibliotēkas 

Dalībnieki –
bērni 

2001 KM - 3000 - 2 100

2002 25 000 - 245 5400

2003 40 000 47 000 398 10 000

2004 40 000 150 873 450 13 000

2005 50 000 83 000 475 15 0002005 50 000 83 000 475 15 000

2006 50 000 95 000 510 16 000

2007 88 140 170 525 541 17 000

2008 60 000 140 910 573 17 000

2009 30 000 100 032 444 10 000

2010 10 100 76 957 380 10 000 

2011 15 000 AB – 15 000
Pašv.112 595 

450  13 000

2012 KM - 15 000 
Integr – 50 t.

AB – 12 000  576 17 000 ? 

Kopā: 481 240 926 935



Lasīšana – integrācijas pamats
• Lasīšanas veicināšanas programma Bērnu un jauniešu žūrija, kas Latvijā ar labiem 

panākumiem darbojas jau no 2001.gada, precīzi atbild stratēģijas „Eiropa 2020” 
uzdevumiem. Lasītprasme ir viena no 21.gadsimta sabiedrības sociālajām un 
ekonomiskajām pamatprasmēm un tai ir būtiska nozīme, lai valstis izkļūtu no 
ekonomiskās krīzes. Diemžēl Latvijā ir tikai 3% skolēnu 15 gadu vecumā, kuru 
lasītprasmi var vērtēt kā ļoti labu, ir trūcis sadarbības visu atbildīgo ministriju un 
iestāžu vidū, kas atzītu lasītprasmi kā vienlīdzīgākas izglītības pamatu. Prasmi lasīt 
veido prieks lasīt, diemžēl motivācija lasīt Latvijā bērniem ir ļoti zema. Ir pienācis laiks 
zvanīt trauksmes zvanus, kā to darīja Vācija, kas 2000.gada zemos rādītājus 
starptautiskajā lasītprasmes pētījumā PISA, nosauca par „PISA šoku”. Un tūlīt aktīvi starptautiskajā lasītprasmes pētījumā PISA, nosauca par „PISA šoku”. Un tūlīt aktīvi 
sāka rīkoties, ieguldot milzīgus līdzekļus sadarbības veicināšanā skolu, publisko 
bibliotēku un sabiedrības iesaistīšanā šīs problēmas risināšanā. Viņi šo krīzi ir 
sekmīgi pārvarējuši. 

• Integrācija lasīšanas procesā notiek starp paaudzēm, jo bērnu lasītprieks tiek 
apvienots ar vecāku un vecvecāku lasīšanas pieredzi. Bērnu un jauniešu žūrija jau no 
pirmsākumiem ir iesaistījusi dažādu nacionālo minoritāšu bērnus kopīgā lasīšanā. 
Lielākais veiksmes stāsts līdz šim ir Daugavpils, kur Krievu liceja un 11.vidusskolas 
bērni, kā arī publisko bibliotēku lasītāji ir kļuvuši par dedzīgākajiem lasītājiem latviešu 
valodā. Vārdu krājums, prasme izteikties, pamatot savu viedokli ir sabiedrības 
saskaņas pamatā. 



Nacionālās lasīšanas veicināšanas Nacionālās lasīšanas veicināšanas 
stratēģijas stratēģijas 

Vairākas Eiropas valstis (Beļģijas flāmu kopiena, Spānija, 
Lietuva, Ungārija, Portugāle un Norvēģija) ir pieņēmušas 
īpašas stratēģijas, programmas vai plānus. Dokumentus 
ir apstiprinājušas valstu valdības un ir piešķirti īpaši 
līdzekļi, lai tās īstenotu. Vispārējais mērķis ir  
lasītprasmes veicināšana. lasītprasmes veicināšana. 

Laba lasītprasme ir viena no 21.gadsimta sabiedrības 
sociālajām un ekonomiskajām pamatprasībām. 

Stratēģijas var būt vērstas uz visiem iedzīvotājiem, vai 
īpašs uzsvars tiek likts uz konkrētām grupām, kam ir 
problēmas attiecībā uz lasītprasmi. 



Stratēģijas dažās citās valstīs liek lielāku uzsvaru uz īpašām grupām:

• Beļģijas flāmu kopienas "Darbības plāns, lai palielinātu prasmes" 
(2005-2011) ir vērsts uz pieaugušo cilvēku rakstpratību un prasmēm, 
kas nepieciešamas darbam.

• Spānijā Valsts plāns lasīšanas veicināšanai (2001) pievērš īpašu 
uzmanību mazāk aizsargātajām grupām (imigrantiem, invalīdiem vai 
apcietinātajiem).

• Norvēģijas stratēģiskā plāna “Vairāk vietas lasīšanai!" (2003-2007) 
galvenais mērķis bija uzlabot lasīšanas prasmes un motivāciju lasīt 
bērniem un pusaudžiem, it īpaši zēniem. 

• ttp://www.skolenettet.no/nyUpload/Moduler/Gi_rom_for_lesing/UDIR
_MakeSpaceforReading.pdf



• Skotijas valdība nesen 2010.gada janvārī nolēma, ka 
šāds plāns ir jāizstrādā. Apspriežoties ar galvenajām 
ieinteresētajām personām un institūcijām, arī Lasīšanas 
komisiju, tāds plāns pašreiz top. 

• Dažas valstis ir atteikušās no stratēģiskā plāna 
izstrādāšanas, palikušas pusceļā sakarā ar valdības vai 
valdības politikas izmaiņām. Dānija 2000.gadā izveidoja 
izstrādāšanas, palikušas pusceļā sakarā ar valdības vai 
valdības politikas izmaiņām. Dānija 2000.gadā izveidoja 
komisiju, lai tā sagatavotu valsts rīcības plānu 
“Lasīšana”. Kaut arī lielākā daļa piedāvāto pasākumu 
tagad jau ir īstenoti, valsts plāns netika pieņemts.

• Slovēnijas Nacionālā lasīšanas stratēģija 2006, netika 
pieņemta valdības līmenī, un daudzas ieceres, starp tām 
izveidot nacionālo padomi lasītprasmes veicināšanai, 
netika īstenotas.





Reālās diskusiju grupas un 
virtuālās



 

 

 

Diskusiju tu atradīsi sociālā portāla draugiem.lv sadaļā grupas - „Bērnu un Jauniešu žūrija”. 

 
„Bērnu/Jauniešu žūrijas” grupā tu vari: 

� Pievienoties šai grupai, 

� Ieteikt to saviem draugiem, radiem un kaimiņiem, 

� Uzzināt jaunāko informāciju par projektu, 

� Izteikt savu viedokli par projektu un grāmatām, 

� Piedalīties diskusijās un ieteikt jaunus tematus sarunām, 

� Iepazīties ar citiem bērniem/jauniešiem! 

 
 





Citas ar lasīšanu saistītas domubiedru 
grupas www.draugiem.lv

• Lasām gr āmatas
• Grāmatas, kuras v ērts izlas īt
• Labākās gr āmatas
• Bibliotek āri• Bibliotek āri
• Grāmatu tirgus
• Grāmatu las ītāju klubi ņš



Citu valstu pieredze - Liel ā 
las īšana Bulg ārij ā un Čehij ā 

Kampaņu “Liel ā las īšana” organizē Bulgārijas Valsts televīzija, kas 
dod iedzīvotājiem iespēju balsot un izvēlieties savu mīļāko romānu 
no Bulgārijas un pasaules literatūras. Kampaņas  mērķis ir veicināt 
sabiedrības interesi par lasīšanu.
Projekts “Katrs čehs lasa b ērniem” domāts, lai mudinātu vecākus 
lasīt skaļi, lai veidotu lasīšanas tradīcijas bērniem, tradīcijas, kas lasīt skaļi, lai veidotu lasīšanas tradīcijas bērniem, tradīcijas, kas 
turpināsies visu dzīvi. Populāri aktieri, dziedātāji, rakstnieki, sportisti, 
politiķi
nāk uz skolām, bibliotēkām, grāmatnīcām, slimnīcām
un lasa bērniem grāmatas. Līdzīga kampaņa tiek organizēta arī 
Polij ā.



Grāmatu starts – Lielbrit ānijā, 
Dānijā, Nīderland ē, Vācijā, Norv ēģijā 

un... Latvij ā?

Programma koncentrējas uz to, cik svarīga ir pēc iespējas agrāka 
valodas attīstība. Tā domāta vecākiem, lai tie prastu bērnam 
attīstīt agrīnās prasmes,  kompetences. Tā piedāvā vairākas 
piemērotas grāmatas, CD ar mūziku un lasījumiem. 



Bērnud ārzu bibliot ēkas - daļa no Prieks las īt
programmas Dānijā. Bērnudārzu bibliotēkas veicina 
demokratizācijas procesu, nodrošina bērnu un vecāku 
piekļuvi grāmatām un citiem materiāliem, un sniedz 
visiem bērniem vienlīdzīgas  iespējas lasīt.



Latviešu diasporas centri 

• Eiropa, Amerika, Austrālija – 37
Kolekcija, elektroniskā anketa, publicitātes 
materiāli, iesaistīšanās diskusiju grupā 
www.draugiem.lv, videotilts Lielajos www.draugiem.lv, videotilts Lielajos 
lasīšanas svētkos ar latviešu centriem 
pasaulē 



Secinājumi

• Bibliotēkām ir nozīmīga loma visu trīs rīcības
virzienu īstenošanā – pilsoniskās izglītības
veicināšanā, latviešu valodas, latviskās
kultūrtelpas un sociālās atmiņas jomākultūrtelpas un sociālās atmiņas jomā

• Bibliotēkas kā vietējās un nacionālās identitātes
stiprinātāji

• Nepieciešams izmantot un attīstīt labi organizēto
bibliotēku tīklu



Kopā pārvērtīsim šo programmu 
par programmu bez robežām! 



Paldies par uzmanību!  


