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Kas ir Grāmatu starts?

• Lasīšanas veicināšanas programma 3-4 gadus 

veciem bērniem un viņu ģimenēm

• Pirmais vietējās bibliotēkas apmeklējums un tās

iepazīšana

• Radošas, izglītojošas, attīstošas aktivitātes 

bibliotēkā jeb “Pūčulēnu skola”

• Skaļās lasīšanas, lasītprasmes, lasītprieka un 

lasīšanas tradīcijas ģimenē veicināšana



Ideja un koncepts – LNB Bērnu literatūras centrs

Koordinēšana un finansējuma piesaiste –

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība

Sadarbības partneri, īstenotāji un līdzfinansētāji –

bibliotēkas un pašvaldības



Kā uzsākt

Grāmatu startu?

Pieteikšanās, rakstot uz LNB Atbalsta biedrības 

epastu gaisma@gaisma.lv

Grāmatu starta komplektu saņemšana

3 un 4gadnieku apzināšana pašvaldībā, 

uzaicinājums uz bibliotēku, publicitāte

Tikšanās ar bibliotēku, aktivitāšu plāns, 

Grāmatu starta komplekts kā motivācija un 

atgādinājums



Finansēšanas princips –

50:50

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība

jeb ziedotāju atbalsts 50% 

+ 

pašvaldības finansējums 50% 



Ziedojumi

• www.gaisma.lv

• Ziedot.lv

• Ziedojumu kastes lidostā

“Rīga” un LNB

http://www.gaisma.lv


Lai pirmais apmeklējums 

nav pēdējais!

Grāmatu starta 

komplekts: 

mugursoma, 

lasāmgrāmatiņa, 

mīļlietiņa, buklets

vecākiem

Izglītojošas, 

radošas, attīstošas

regulāras

nodarbības

bibliotēkā



Grāmatu starts 2019 

Iesaistīta vismaz 71 bibliotēka,
2200 bērni + viņu ģimenes



Mērķi

veicināt lasītprieku, 

lasītprasmi un interesi par 

grāmatām

pievērst jauno vecāku 

uzmanību lasīšanas nozīmei 

bērnu attīstībā un izglītībā

veicināt lasīšanu kā tradīciju 

ģimenēs

palielināt pirmsskolas 

vecuma lasītāju skaitu

popularizēt bibliotēkas 

bērniem un ģimenēm



Mērķi
dot ģimenēm iespēju saturīgi 

pavadīt brīvo laiku un lasīt 

kvalitatīvu literatūru bibliotēkās

motivēt autorus radīt jaunus 

oriģināldarbus pašiem 

mazākajiem lasītājiem

palīdzēt izaugt zinātkārai, gudrai, 

izglītotai jaunajai paaudzei un 

nākotnes lasītājiem bibliotēkās

veidot mazo lasītāju literāro 

gaumi

veicināt dzīves kvalitātes 

uzlabošanos



Ieguvumi bibliotēkām

- paplašināts bibliotēkas 

piedāvājuma un aktivitāšu 

klāsts

- daudzveidīgota sadarbība ar 

pašvaldību, piesaistīts papildu 

atbalsts

- papildu publicitāte un reklāma 

bibliotēkas pakalpojumiem

- iespēja  uzrunāt un popularizēt bibliotēkas pakalpojumus vēl plašākai 

auditorijai - bērniem un ģimenēm

- ieguldījums nākamās lasītāju paaudzes audzināšanā un bibliotēkas 

nākotnē

- lasītāju skaita pieaugums



Latgales Centrālā bibliotēka



Alojas pilsētas bibliotēka



Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka



Talsu bērnu bibliotēka



Citu valstu pieredze



Nacionālā grāmatu dāvināšanas

programma – valsts finansēta, 

sasniedz ikvienu bērnu valstī.

Īsteno nevalstiska organizācija

BookTrust kopš 1992. gada

Divu pakāpju programma: 

I – mazuļiem līdz gada vecumam, 

II –3-4 gadus veciem bērniem

Iesaista ģimenes ārstus, bibliotekārus, 

bērnudārzus, dzimtsarakstu nodaļas

Grāmatu starta komplekti ietver: bilžu, 

dzejoļu, dziesmu un/vai lasāmgrāmatiņas, 

bukletus vecākiem, auduma somiņu. 

Īpašas grāmatiņas jaundzimušajiem un 

bērniem ar īpašām vajadzībām

Grāmatu starts Lielbritānijā



Grāmatu starta portfelīti atrodas 2 bērnu

grāmatiņas

Sadarbojas ar bērnu spēļu grupām, kas

pulcē jaunās māmiņas un mazuļus

Grāmatu startu Nīderlandē īsteno

Lasīšanas fonds, finansē Izglītības, 

kultūras un zinātnes ministrija

Pētījums: 98% vecāku ļoti atzinīgi vērtē 

projektu, 78% vecāku bērniem lasa priekšā

Grāmatu starta grāmatiņas

Grāmatu starts Nīderlandē
Bērniem no 0 līdz 4 gadiem un viņu vecākiem

Ap 3 mēn. vecumu pašvaldība nosūta vēstuli un kuponu, lai

saņemtu Grāmatu starta portfelīti vietējā bibliotēkā

Ierodoties bibliotēkā, bērns bez maksas tiek reģistrēts kā lasītājs



Grāmatu starts Čehijā

Sākums – nevis Nacionālā bibliotēka, bet Hradec Králové 

pilsētas bibliotēka

Dalībnieku grupas: 

0-3 gadus veci bērni + vecāki, 3-6 gadus veci bērni + vecāki

Finansējums: sākotnēji – ziedotāji

un sponsori, vēlāk – bibliotēku un 

pašvaldību finansējums. Tiek

meklēts valsts atbalsts

Dāvanu paciņa ietver: bērnu

grāmatu, izdevumu vecākiem, 

ielūgumu uz bibliotēku, 

rekomendējamo grāmatu sarakstu, 

auduma maisiņu

Bibliotēku dalībai noteikti kritēriji



Atvērta tipa projekts

Bibliotēkas aicinātas piedalīties, 
sūtot pieteikumu uz 
gaisma@gaisma.lv



Grāmatu starts –
lai bibliotēkās augtu gudri lasītāji!



Paldies!

gaisma@gaisma.lv
www.gaisma.lv


