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LNB Lasīšanas veicināšanas programmas - efektīvs instruments, kā uzlabot lasītprasmi –

iegūt prieku lasīt un vērtēt literārus darbus lasīšanas kopienā, kas veidojas ģimenē, skolā un 

bibliotēkā.

❖Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija darbojas                                                 

no 2001.gada, šogad - 672 bibliotēkās, aptverot 

katru gadu 20 000 auditoriju

❖ Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība darbojas no 2017.gada

ap 300 skolās un bibliotēkās, aptverot 11 000 5.-6.klašu 

skolēnu, no 30 reģionālajiem čempioniem 2019/2020 – 13 zēni

❖ Grāmatu starts darbojas no 2007.gada, pamatā ar LNB Atbalsta    

biedrības piesaistītu ziedotāju naudu, 3-4 gadus veci bērni – 3587, 

kopā ar ģimenēm – 9000, 86 bibliotēkas.                    









BJVŽ MĒRĶI: 
• Sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību un 

nokļūšanu pie lasītājiem

• Rosināt dialogu par jaunākajām grāmatām

BJVŽ UZDEVUMS:

• Atlasīt un nodrošināt jaunas un kvalitatīvas 

lasāmvielas iegādi un nokļūšanu projekta 

bibliotēkās



GRĀMATU IZVĒLĒTIEK IEVĒROTI 10 KRITĒRIJI:

• Labākie oriģinālliteratūras darbi, kas izdoti pēdējā gada laikā;

• Veiksmīgākie tulkojumi, pārstāvot dažādu valstu literatūru;

• Bilžu grāmatas pašiem mazākajiem;

• Komiksi vai formas ziņā interesanti izdevumi;

• Fantāzijas literatūras darbi;

• Grāmatas zēniem;

• Grāmatas meitenēm;

• Dzeja - ieteicama katrā no vecumgrupā;

• Klasiskā literatūra vai literatūra, kas bijusi mīļākā lasāmviela vecāku vai vecvecāku 

paaudzei;

Jauniešu problemātikai veltīta realistiskā literatūra.





JAUNUMS – METODIKA UN DARBA LAPAS 
PAR 28 GRĀMATĀM

• Nodarbības mērķis

• Izmantojamie materiāli

• Uzdevuma apraksts

• Jautājumi uzdevuma izpratnei

• Kopīgi īstenojamas aktivitātes

• https://www.lnb.lv/lv/bernu-jauniesu-

un-vecaku-zurija/bernu-jauniesu-un-

vecaku-zurija-2020



DARBA LAPĀS: 

• Galda spēles un krustvārdu

mīklas

• Diskusiju stratēģijas

• Zīmēšana un radošā

rakstīšana

• Kopīgais un atšķirīgais

• Testi







MATERIĀLI PUBLICĒTI SKOLA 2030 MĀCĪBU 
RESURSU KRĀTUVĒ

• Ir norādīti izglītības posmi, mācību jomas, 

sasniedzamie rezultāti: 60

• Izglītības posms: Pirmsskola, pamatskola 

1.-3.klase, 4.- 9.klase, Vidusskola

• pirmsskola, sākumskola -1.-3. (latviešu 

valoda, caurviju prasmes)

• Literatūra:  4.- 9. klase

• Vidējā izglītība optimālais līmenis

• Materiāls izmantojams arī

starppriekšmetu saiknes īstenošanai, 

attīstot caurviju prasmes, sadarbojoties 

ar Kultūras izpratnes un pašizpausmes 

mākslā jomas priekšmetiem, sociālās un 

pilsoniskās jomas priekšmetiem, 

atsevišķos gadījumos ar dabaszinību

priekšmetiem.
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