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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, 2020 - 670 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.                    



Ko uzrāda starptautiskie lasītprasmes pētījumi?

• PIRLS pētījums, 2016. mērķauditorija - 4 .klase (10 gadīgie) Latvijas skolēni

vērtē sevi kā vājus lasītājus un ierindo 46. vietā 50 valstu konkurencē. 

Trūkst motivācijas lasīt.

• PISA pētījums, 2018. mērķauditorija - 9.klase (15 gadīgie)

38% skolēnu atzīst, ka nevar saprast sarežģītus tekstus

30% nelasa tekoši

4,8% laba lasītprasme

! Zēnu sasniegumi lasītprasmē ir ievērojami zemāki par meiteņu lasītprasmi!

Secinājums: Lasīšana agrīnā vecumā, kā arī dažādu lasīšanas aktivitāšu daudzveidība un lasīšanas

biežums vistiešākā veidā ir saistīts ar skolēnu lasītprasmes līmeni. Latvijas zemie rādītāji norāda uz

neatliekamas iniciatīvas nepieciešamību izglītības un kultūras politikā.



Pateicoties abu ministriju atbalstam 184 088 eiro, grāmatas un programmas aktivitātes šogad 

nonāks ap 900 bibliotēkās un skolās, tostarp Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta 

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 300 - 340 skolās, tā ir teju puse no 

Latvijas skolām.





BJVŽ MĒRĶI: 
• Sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību un nokļūšanu pie 

lasītājiem

• Rosināt dialogu par jaunākajām grāmatām, atgriezenisko saiti 

autoriem

• Uzlabot lasītprasmes rādītājus

• Veicināt sadarbību lasītveicināšanā

BJVŽ UZDEVUMS:

• Atlasīt kolekciju un nodrošināt jaunas un kvalitatīvas lasāmvielas 

iegādi un nokļūšanu projekta bibliotēkās

• Izstrādāt metodiku par BJVŽ grāmatām, lai dažādotu lasīšanu 



BĒRNU, JAUNIEŠU UN VECĀKU ŽŪRIJAS GRĀMATU 
ATLASE

BŽ bibliotekāru atskaites… gada grāmatas

Komisija



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.



VEIKSMĪGI ORIĢINĀLLITERATŪRAS DARBI



IEMĪĻOTI  TULKOJUMI, PĀRSTĀVOT 
DAŽĀDU VALSTU LITERATŪRU



KLASISKĀ LITERATŪRA VAI LITERATŪRA, KAS 
BIJUSI MĪĻĀKĀ LASĀMVIELA VECĀKU VAI 

VECVECĀKU PAAUDZEI



JAUNIEŠU PROBLEMĀTIKAI VELTĪTA 
LITERATŪRA



JAUNIEŠU PROBLEMĀTIKAI VELTĪTA 
LITERATŪRA





2021.GADA BJVŽ KOLEKCIJA:

28 grāmatas no 8 izdevniecībām;

• 11 oriģinālliteratūras grāmatas – gan spožas debijas bērnu literatūrā (Ērika Bērziņa, Inga Žolude, 

Elizabete Lukšo-Ražinska), dzejā - Lote Vilma Vītiņa, zinātniskās fantastikas žanrā – Džeina Šteinberga; 

• Iemīļotu bērnu un jauniešu grāmatu autoru devums – Juris Zvirgzdiņš, Agnese Vanaga, Māris Rungulis, 

Ieva Melgalve, Dzintars Tilaks un Kristīne Ulberga;

• Tulkoto literatūru pārstāv 17 izdevumi no 10 valodām – igauņu, lietuviešu, somu, zviedru, ukraiņu, 

franču, angļu, vācu un nīderlandiešu;

• Andruss Kivirehks, Pireta Rauda un Kairi Looka, kā arī zviedru bērnu literatūras ikona – Ulfs Starks. 

Somi - Petri Tamminena, Valpuri Kertula un Mika Kerenens attēlo citplanētiešus un multietnisku

sabiedrību;

• Lielākā daļa no grāmatām ir ieguvušas nacionālās un starptautiskās balvas, no nīderlandiešu valodas 

tulkota izcilā Astridas Lindgrēnes piemiņas balvas 2019.gada laureāta Barta Mūjārta grāmata “Brāļi”;

• Visiem vecākiem, skolotājiem iesakām franču rakstnieces Delfīnes deVigānas darbu “Lojalitātes” u.c. 

Vecāku žūrijas grāmatas. 



METODIKA UN DARBA LAPAS 
PAR 28 GRĀMATĀM – SKOLA 2030 MĀCĪBU RESURSU 

KRĀTUVĒ

• Nodarbības mērķis

• Izmantojamie materiāli

• Uzdevuma apraksts

• Jautājumi uzdevuma izpratnei

• Kopīgi īstenojamas aktivitātes

• Atbilst 60 mācību rezultātiem

• Starppriekšmetu saiknes 

īstenošanai, attīstot caurviju 

prasmes



DARBA LAPĀS: 

• Galda spēles un krustvārdu

mīklas

• Diskusiju stratēģijas

• Zīmēšana un radošā

rakstīšana

• Kopīgais un atšķirīgais

• Testi
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PALDIES PAR 
UZMANĪBU!

SILVIJA TRETJAKOVA, Latvijas Nacionālā bibliotēka BĒRNU LITERATŪRAS CENTRA VADĪTĀJA
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