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+ piemēri no publiskajām bibliotēkām



 Tika izpētīti 2017. un 2018. gada bibliotēku dara pārskati, 

koncentrējoties uz sadaļu – darbs ar bērniem un jauniešiem.

 Sadarbība skolotāju un skolas bibliotekāru starpā.

 Sadarbība skolas līmenī.
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Problēma vai realitāte?

Pasaules ekonomikas forums paredz – “65% no 
jaunajiem cilvēkiem, kuri patlaban sāk skolu, strādās 
profesijā, kāda šodien neeksistē”. 

 Ja turpmāk vēlamies dzīvot attīstītā 
sabiedrībā, mūsdienu bērniem ir jāiemācās dzīvot 
pasaulē, kura nepārtraukti mainās, un nākotnē jābūt 
gataviem radīt līdz tam nepieredzētu ekonomisko, 
politisko, sociālo un kultūras vidi.
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Izmaiņas izglītības sistēmā

 Valsts izglītības satura centrs (VISC) no 2016. gada 17. oktobra īsteno 

projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030).

 Lai ieviestu projekta ietvaros topošo mācību saturu un pieeju, VISC 

šim mērķim 2017. gada janvārī izraudzījās 100 pirmsskolas un skolas. 

 No katra plānošanas reģiona aprobācijā tika iesaistīta arī speciālā 

izglītības iestāde.
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Izmaiņas normatīvajos aktos

 Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības 

programmu paraugiem. Pieņemts: 21.11.2018. Stājas spēkā: 01.09.2019.

 Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības 

programmu paraugiem. Pieņemts: 27.11.2018. Stājas spēkā: 01.09.2020.

 Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās 

vidējās izglītības programmu paraugiem. Pieņemts: 03.09.2019. Stājas spēkā: 

01.09.2020.
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Skolas bibliotēka (1)

 IFLA/UNESCO Skolu bibliotēku manifests (1999)

 IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijas (2018)

 “fiziska un digitāla mācību telpa, kurā lasīšana, izziņas process, 

pētniecība, domāšana, iztēle un radošums spēlē galveno lomu 

skolēnu “ceļojumā no informācijas uz zināšanām”, kā arī viņu 

personīgajā, sociālajā un kultūras izaugsmē”

 visas skolas kopienas pedagogiem un skolēniem paredzēts 

mācīšanas un mācīšanās uzlabošanas un pilnveidošanas līdzeklis
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Skolas bibliotēka (2)

 Kā viens no skolas bibliotēkas mērķiem IFLA/UNESCO Skolu bibliotēku 

manifestā tiek minēts – palīdz realizēt izglītības mērķus atbilstoši skolas misijai 

un mācību saturam. 

 Tieši skolas bibliotēkā ir pieejami resursi, kuri ir visatbilstošākie attiecīgajā 

mācību iestādē. 
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Pašvadīta mācīšanās 

 Informācijpratīgi skolēni ir kompetenti, patstāvīgi, apzinās savas 

informacionālās vajadzības, aktīvi iesaistās ideju pasaulē, viņi zina, kā atrast 

atbilstošu un ticamu informāciju, spēj pārvaldīt tehnoloģiju rīkus.

 Kā ir realitātē?

 Ir jārunā par informācijpratīgu sabiedrību, jo arī skolotājiem un skolas

bibliotekāriem ir jābūt kompetentiem informācijpratībā, lai to varētu

iemācīt skolēniem.
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Piemēri

 Madonas novada Aronas pagasta Kusas bibliotēkā skolēni kopā ar 

informātikas skolotāju dodas uz bibliotēku, lai attīstītu  informācijpratības

iemaņas. 

 Salacgrīvas novada bibliotēkā, bibliotekāre iepazīstina bērnus ar 
enciklopēdijām un demonstrē kā ar tām strādāt, lai atrastu nepieciešamo 

informāciju. Apvienojot meklēšanu internetā ar enciklopēdijām, skolēns 

iegūst labu pamatu savam projekta darbam. 

 Saldus novada bibliotēkās skolēni aktīvi izmanto iespēju ar bibliotekāra 

palīdzību apgūt informācijpratību, lai veiksmīgi izstrādātu zinātniski 

pētnieciskos darbus. 

 Projekta nedēļa
17.10. 2019

10



Skolas bibliotekārs (1)

 IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijās teikts, ka svarīgākais skolas bibliotēkas resurss 

ir kvalificēts skolas bibliotekārs, kurš sadarbojas ar citiem pedagogiem, lai 

izveidotu skolēniem labāko iespējamo zināšanu apguves un jēgpilnas 

mācīšanās pieredzi.

 Viens no nozīmīgākajiem projekta “Skola 2030” uzdevumiem un vienlaikus 

izaicinājumiem ir ieviest Latvijā līdz šim neierastu praksi – kopīgu skolotāju 

mācību darba plānošanu un sadarbību skolas līmenī.

 Internātskolu bibliotēkas.
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Skolas bibliotekārs (2)

Svarīga ir auglīga augsne lietpratības attīstībai, tādēļ skolu bibliotēkām 

ir jāpielāgojas pārmaiņām, kas notiek izglītības sistēmā, ir jākļūst 

modernām un 21. gadsimtam atbilstošām. 

Galvenais ir skolēns, kurš ar skolotāju un citu mācībspēku palīdzību 

apgūst mācīšanās procesu, spēj tajā iedziļināties un pats spēj organizē 
savu darbu (pašvadīta mācīšanās). 

Bibliotekāram ir jāpalīdz šajā procesā un jārada vide, kur skolēns ar 

interesi un zinātkāri vēlēsies apgūt visu jauno. 

/Zane Oliņa, “Skola 2030” mācību satura ieviešanas vadītāja/
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Piemēri (1)
Iepazīstoties ar 2017. un 2018. gada publisko bibliotēku darba pārskatiem, konstatēts, ka 

katrā trešajā Latvijas pilsētā skolu bibliotēkas, roku rokā sadarbojas ar publiskajām 
bibliotēkām. 

 Gulbenes vidusskolas un Gulbenes 2. vidusskolas bibliotekāres, sadarbojoties ar 
publiskās bibliotēkas bibliotekārēm, apmainās ar aktuālo informāciju un to 
nodod tālāk skolēniem un skolotājiem. 

 Balvu pamatskolas bibliotekāre sadarbojas ar Balvu Centrālo bibliotēku. 

 Daugavpils novada Ambeļu pagasta Spoģu vidusskolas bibliotēka organizē 
ekskursijas pa Ambeļu pagasta teritoriju un bērni aktīvi piedalās bibliotēkas 
rīkotajos pasākumos. Skolas brīvlaikā bibliotēka piedāvā bērniem ieteicamo 
literatūras sarakstu. 

 Jēkabpils galvenās bibliotēkas bērnu nodaļas bibliotekāri sadarbojas ar skolām 
un skolu bibliotekārēm, rīkojot kopā pasākumus, kas saistīti ar lasīšanas 
veicināšanu. 

 Rīgas Centrālā bibliotēka, sadarbojoties ar Rīgas skolu bibliotekāriem un 
skolotājiem organizē ekskursijas uz bibliotēku
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Piemēri (2)
Iepazīstoties ar 2017. un 2018. gada publisko bibliotēku darba pārskatiem, konstatēts, ka 

katrā trešajā Latvijas pilsētā skolu bibliotēkas, roku rokā sadarbpjas ar publiskajām 
bibliotēkām. 

 Sadarbība bibliotēkām ar speciālo un internātskolu skolēniem notiek 

daudzās Latvijas pilsētās – Jūrmalā, Līvānos, Rēzeknē, Aizkrauklē. 

 Rēzeknes pilsētas centrālā bibliotēka pie sevis uzņem Logopēdisko

internātpamatskolu – attīstības centru. Pateicoties šai sadarbībai, tiek rīkotas 

vasaras nometnes skolas audzēkņiem. 

 2018. gadā sadarbību ar speciālajām skolām veicināja Rīgas Centrālās 

bibliotēkas kanisterapijas projekts “Es lasu!”, piesaistot bērnus ar lasīšanas 
traucējumiem. 

 Daugavpilī, Smiltenē, Madonā, Valmierā un Ventspilī tiek piedāvātas 

kanisterapijas nodarbības bērniem gan individuāli, gan grupās.
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Sadarbība. Iniciatīva. Entuziasms.
Piemēri

Ekskursiju rīkošana

 Piemēram, 2016. un 2017. gadā Gulbenes novada Stāmerienas pagasta

bibliotēkas bibliotekāre kopā ar skolotājām un sākumskolas skolēniem devās

novadpētniecības ekskursijā, paralēli veicot dažādus radošus uzdevumus.

Pēc ekspedīcijas visi bija gandarīti par paveikto.

 Madonas novada Kalsnavas pagasta bibliotēkā, sadarbojoties ar skolotāju

tika rīkota novadpētniecības stunda 5. klasei, dodot iespēju apgūt

darbošanos www.periodika.lv. Skolēniem ir iespēja iziet ārā no klases telpas,

ieraudzīt to, kas viņiem ir apkārt, iegūt informāciju citādākā veidā. Pētot

novadpētniecības objektus, skolēniem par tiem rodas interese un viņi vēlas

tos apskatīt un iepazīt tuvāk.
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Sadarbība. Iniciatīva. Entuziasms.
Piemēri

Jaunrade

 Tiek izdotas grāmatas ar skolēnu dzejoļiem, ko pēc tam uzdāvina bibliotēkai.
Šādu dāvinājumu ir saņēmušas Daugavpils novada Medumu pagasta
bibliotēka un Jēkabpils galvenā bibliotēka.

 Madonas novada Ošupes pagasta Degumnieku bibliotēkā, dzejas dienas
ietvaros, kopā ar skolotāju tika izveidota latviešu tautas dziesmu izlase. Skolēni
paši izvēlējās tautas dziesmas un tās ilustrēja.

 Garkalnes novada Upesciema Tautas bibliotēkā pie tās tika izveidots dzejas
koks. Skolēni kopā ar savu skolotāju izvēlējās skaistākos dzejoļus, uzrakstīja tos uz
lapas un iekāra kokā.

 Dobeles bērnu bibliotēka savā darba pārskatā minēja, ka Dzejas gada
grāmata “Garā pupa” ir brīnišķīgs veids, kā sadarboties skolotājam, skolēnam
un bibliotekāram.
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Lasīšanas veicināšanas pasākumi

 Visciešākā sadarbība publiskajām bibliotēkām, skolu bibliotēkām un 

skolotājiem ir organizējot ar lasīšanas veicināšanas aktivitātes, jo visas puses 

ir ieinteresētas, lai bērniem būtu laba lasītprasme.

 «Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija»

 «Skaļās lasīšanas sacensība»

 Publisko bibliotēku lasīšanas veicināšanas pasākumi
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Sadarbība skolas līmenī

 Skolas mācību personālam sadarbojoties ar bibliotēku, ir iespēja organizēt 

mācību darbu, kas paver iespēju, piemēram, veidot lielākus stundu blokus 

mācību priekšmetos, piedāvāt skolēniem iedziļināšanās pieredzi 

apjomīgāku uzdevumu, projektu darbu, mācību ekskursiju veidā, integrēt 

vairākus mācību priekšmetus u.tml. 

 Fizisko mācību vidi ieteicams veidot tā, lai skolotājiem nodrošinātu iespēju 

stundās izmantot daudzveidīgas mācību darba formas un lai skolēni varētu 

strādāt individuāli vai grupās, darboties pie starpdisciplināriem uzdevumiem 

ilgākā laika posmā, darba veikšanai izmantot bibliotēkas resursus, 

informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un citus resursus.
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Piemēri

 Saldus novada Lutriņu pagasta bibliotēkā 2017. gadā notika vēstures un 

bioloģijas stundas. Nereti arī pieaugušajiem ikdienā ir nepieciešams 

nomainīt vidi, lai produktīvāk strādātu, tāpēc bibliotēku telpas ir lielisks 

risinājums un alternatīva, kur pasniegt mācību stundas. 

 Kalsnavas bibliotēkā 7. klases skolēni kopā ar mājturības skolotāju, piedalījās 

radošajā darbnīcā “Grāmatas otrā dzīve”. Darbnīcas mērķis bija atjaunot 

grāmatu un skolēniem bija iespēja uzzināt informāciju par grāmatas 

atkārtotu izmantošanu un to, cik daudz resursus un darbu prasa grāmatas 

atjaunošana. 
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Gulbene (1)

2017. gadā Gulbenes novada 

bibliotēkā izstrādāta interaktīvā spēle 

“Grāmatas runā ar Tevi”, kuras laikā 

jaunieši iepazina lielāko daļu 

bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu. 

Jauniešiem bija iespēja meklēt 

grāmatas abonementā, sekojot 

dotajiem pavedieniem, kur tiešā vai 

slēptā veidā bija dotas norādes gan 

par grāmatu atrašanās vietu, gan 

atbildēm uz jautājumiem. Jaunieši ar 

lielu entuziasmu iesaistījās spēlē, jo tā 

bija sagatavota lietošanai ar 

viedtālruņiem. 
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Gulbene (2)

Spēles rezultātā jaunieši ne vien 

iepazina jaunākās un aktuālākās 

grāmatas, bet paši gāja pie grāmatu 

plauktiem un sāka tajos orientēties 

pēc spēlē iekļautajām norādēm. Lai 

arī interaktīvā spēle bija tikai 

izmēģinājums, tajā iesaistījās 

Gulbenes Valsts novada ģimnāzijas 

un Gulbenes 2. vidusskolas 11. klašu 

skolēni (pavisam kopā 35 skolēni un 2 

skolotājas), atzina, ka bija pārņemti 

ar šo spēli.
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Sadarbība. Iniciatīva. Entuziasms.

 IFLA/UNESCO Skolu bibliotēku manifestā minēts, ka skolotāju un bibliotekāru 

sadarbības rezultātā paaugstinās skolēnu rakstpratības, lasīšanas, 

mācīšanās, problēmu risināšanas un informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju prasmes.
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Piemēri

 Balvu mākslas skolas skolotāji kopā ar audzēkņiem piedāvā savas izstādes 

bibliotēkai, tādā veidā iepriecinot ikvienu apmeklētāju. Šīs izstādes atklāj 

talantus un priecē bibliotēkas lasītājus. 

 Latvijas Neredzīgo bibliotēkas filiālbiliotēka Balvos kopā ar Balvu Mākslas 

skolas skolotāju izveidoja izstādi “Es Tev parādīšu savu pasauli”, kurā tika 

veidoti darbi no nevajadzīgām Braila rakstā aprakstītām lapām. Bērni 

iejutās tēlā un mēģināja veidot darbus ar aizietām acīm, izmantojot tausti
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Sadarbība. Iniciatīva. Entuziasms.

 Salaspils 

 Preiļi

 Cesvaine

 Kalsnava
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Salaspils

 Salaspils novada bibliotēkas 
bērnu un jauniešu nodaļā 2017. 
gadā tika īstenots kompetenču 
modelis, kādu paredz izglītības 
sistēma

 Skolotāji kopā ar 2. klases 
skolēniem pētīja tēmu – ūdens. 
Nodarbības laikā tika izmantoti 
dažādi informācijas avoti 
(grāmatas, enciklopēdijas, 
www.letonika.lv), tehniskie 
uzskates līdzekļi (PowerPoint
prezentācija, www.Youtube.com) 
un praktiskas nodarbības (atrast 
enciklopēdijā informāciju, 
sameklēt tautasdziesmu, kurā ir 
ūdens) prasmju un iemaņu 
izkopšanai. 17.10. 2019
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Preiļi

 2017. gadā Preiļu Galvenās 
bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa 
kopā ar skolotājiem un skolēniem 
īstenoja konkursu “Ķepas, astes, 
spārni…”. 

 Pasaules dzīvnieku aizsardzības 
dienā, bioloģijas skolotāja kopā ar 
8. klases skolēniem piedalījās 
pasākumā, kurā tika runāts par 
Sarkano grāmatu, dzīvnieku lomu 
cilvēku dzīvē, dzīvnieku aizsardzības 
nepieciešamību un beigās 
skolēniem bija iespēja pārbaudīt 
savas zināšanas (jāatpazīst putnu 
balsis, zīdītāju pēdu nospiedumi, 
jānodzied dziesmas fragments, kur 
pieminēts kāds dzīvnieks, pēc 
dotajiem attēliem jānosauc 
grāmatas nosaukums). 

 Šajā pasākumā tika pētīti dzīvnieki, 
kuri ir sastopami dabā, caur mūziku 
un literatūru. 17.10. 2019
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Cesvaine

 2017. gadā Liezēres skolas skolotāja kopā ar Cesvaines vidusskolas 

skolēniem apmeklēja dzejas rītu Cesvaines bibliotēkas Bērnu 

literatūras nodaļā, kur ar neierastām metodēm, izmantojot 

starppriekšmetu saikni, skolotāja vadīja nodarbību aplī. 

 Ievadā bija klusuma vingrinājums ar mūzikas trijstūri, pēc tam 

skolotāja stāstīja stāstu “Līdzība ar dziļo aku”, kurš tika attēlots smiltīs 

uz speciāli veidota lina maisa, ko sauc par tuksneša maisu, papildus 

vēl bija koka cilvēku figūriņas un aka. Skolēniem bija iespēja 

klausīties, sajust stāstu, reflektēt to.

 Noslēgumā tika rakstīta haika. Rakstot haiku, tika atkārtoti valodas 

pamatjēdzieni praktiskā pielietojumā – vārdšķiras, vārdu dalīšana 

zilbēs, kā arī radošuma izpausmju pilnveide. 
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Kalsnava

 2018. gadā Kalsnavas pagasta 
svētku pasākumu laikā tika atklāta 
izstāde “Madonas apriņķa afišas no 
1924. līdz 1942. gadam”. 

 Skolotājas iekļāva izstādes 
apmeklējumu mācību procesā, 
izstrādāja anketas, darba lapas, 
kuras palīdzēja skolēniem sasniegt 
rezultātu – izveidot pašiem sava 
pasākuma afišu. 4. klases skolēni 
nespēja saprast visus vārdus, kuri ir 
rakstīti afišā, tāpēc ņēma palīgā 
svešvārdu vārdnīcu un kopīgi 
sameklēja nezināmos vārdus. 

 Aktivitātē piedalījās 4., 7., 9. klašu 
skolēni, kuri apguva vēl vienu 
informācijas pasniegšanas veidu –
afiša – iemācījās to lasīt, izprast un 
uzzināt, kas tur ir ietverts 17.10. 2019
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Rīgas Juglas vidusskolas skolas bibliotēka

«Skolu bibliotekāri ir tie, kuri nodrošina ļoti lielu apmeklētāju daļu 

publiskajām bibliotēkām, apmeklējot pasākumus kolektīvi (faktiski skolā 

organizē grupu, kuri pasākumus apmeklē, iepazīstina ar rakstnieka 
daiļradi, ja tā būs tikšanās ar rakstnieku, sagatavo apmeklētājus, lai 

tikšanās būtu saturīga u.t.t.), skolās nodrošina lasīšanas veicināšanas 

programmu realizēšanu (Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija, tagad arī 

Skaļā lasīšana) un organizē pasākumus, iesaistās starpdisciplināro 

mācību stundu organizēšanā (skolēni meklē informāciju b-kā) u.c.. «
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Digitālie mācību materiāli

 Digitālie mācību materiāli tuvāko gadu laikā ieņems nozīmīgu lomu ikdienas 

mācību procesā. Skolotājiem un skolas bibliotekāriem būs jāapgūst jaunas 

iemaņas, lai varētu strādāt ar tiem un piedāvāt skolēniem. Skolas 

bibliotekāram digitālajos resursos ir jāorientējas tik pat labi kā drukātos 

resursos. 
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Digitālie mācību materiāli (1)
Digitālā bibliotēka (LNDB)
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Digitālie mācību materiāli (2)
Skola2030
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Digitālie mācību resursi (3)
Nacionālā enciklopēdija
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Digitālie mācību materiāli (4)

Solfeg.io
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Digitālie mācību materiāli (5)
How its made (www.YouTube.com)
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Digitālie mācību materiāli (6)
Saules sistēma (NASA)
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Digitālie mācību materiāli (7)
Speciālajām skolām (VISC)
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 Latvijas Valsts meži www.lvm.lv (ekspedīcijas skolēniem, tiešsaistes kameras)

 Dabas parādību fotogrāfijas 

https://dabasparadibufoto.wordpress.com/makonu-klasifikacija/

 Klimata pārmaiņu analīzes rīks http://www2.meteo.lv/klimatariks/

 Tautas mūzikas instrumenti https://www.tautasmuzikasinstrumenti.lv/

 Latvijas daba (sugu enciklopēdija) https://www.latvijasdaba.lv/

 Latvijas zaļais punkts http://www.zalais.lv/lv/macibu-materiali/

 Atkritumi.lv https://www.atkritumi.lv/lv/vides-izglitiba/

 Latvijas Republikas Patentu valde - https://www.lrpv.gov.lv/lv/informacijas-

pakalpojumi/apmacibas/intelektualais-ipasums-skolas/macibu-materiali
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Secinājumi (1)

 Sadarbība. Skolotāji labprāt apmeklē publisiko bibliotēku kopā ar 

skolēniem, apmeklē bibliotekārās stundas, rakstnieku, ilustratoru viesošanās 

un interesējas par jaunākajām grāmatām. Publiskās bibliotēkas šķiet 

atvērtākas vairāk uz sadarbību nekā skolas bibliotēkas. Skolu bibliotēkām ir 

jākļūst patstāvīgām nevis jākoncentrējas uz to, ka tās ir tikai daļa no skolas. 

 Iniciatīva. Skolotāji dodas pie bibliotekāra ar savām idejām, meklē radošus 
veidus, kā ieinteresēt skolēnus lasīt, iesaistot bibliotēku. Notiek atgriezeniskā 

saite un arī bibliotekāre piedāvā savas idejas un aicina skolotāju un 

skolēnus sadarboties. Šajā grupā ietilpst kopīgas ekskursijas, lokālie lasīšanas 

veicināšanas konkursi, radošās darbnīcas, konkursi un sacensības. Skolu 

bibliotēkas darbinieki labprāt iesaistās pasākumos, kurus piedāvā skolotāji, 

taču būtu vēlams, lai arī no bibliotekāru puses būtu šī iniciatīva. Lai jaunais 

izglītības modelis tiktu sekmīgi ieviests skolās, skolu bibliotekāriem obligāti 

būs jāiesaistās mācību procesā un jābūt klātesošiem ideju ģenerēšanā. 
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Secinājumi (2)

 Entuziasms. Ir gana daudz skolotāji Latvijā, kuri jau apgūst jauno izglītības 
modeli un sadarbojas ar bibliotekārēm. Bibliotēkas piedāvā savas telpas un 
informācijas resursus, lai mācību stundas notiktu radošāk un vienā vietā 
būtu pieejama visa informācija – gan vizuāla, gan audio formātā, gan 
video formātā. Skolu bibliotēka ir lieliska vieta, kur organizēt mācību 
stundas, radošās darbnīcas, dažādas aktivitātes. Atliek būt nedaudz 
radošiem, lai spētu piedāvāt bibliotēkas pakalpojumus un resursus jaunā 
skatījumā. Sadarbojaties ar skolotājiem un radiet tādu vidi, kurā paši labprāt 
vēlaties būt.

 Vērojiet to, kas notiek apkārt, esiet ieinteresēti un dalieties pieredzē ar 
citiem kolēģiem! Labas prakses piemēri ļoti noder, lai paskatītos uz savu 
darbu citādāk. Brauciet ciemos uz citām bibliotēkām un skolām, veidojiet 
sadarbību un neaizmirstiet, ka visiem ir viens mērķis – padarīt skolēna 
mācīšanās procesu saistošu, aizraujošu un bagātinātu viņu iztēli. Ja skolēni 
būs ieinteresēti, tad uzlabosies viņu lasīt un rakstīt prasme, koncentrēšanās 
spējas un viņi gūs panākumus turpmākajā dzīvē! 
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Paldies!

Raksts par šo tēmu pieejams www.biblioteka.lv

Madara Freivalde

madara.freivalde@lnb.lv

17.10. 2019

41


