
Literatūra ir darbības vārds
Sigulda



Ievadam

• Literatūrai mūsu ikdienā ir sīva konkurence, īpaši bērnu un 

jauniešu pasaulē

• Lasītprasmes rādītāji Latvijā ir zem vidējā Eiropas līmeņa (PISA, 

2018)

• Karš Ukrainā daudzus ir paralizējis, rakstnieki neraksta un 

lasītāji nelasa

• Un tomēr literatūra ir iemesls, kādēļ esam šeit



Darbības virzieni

• Nozares profesionāļi

• Izglītība

• Sabiedrība



UNESCO Creative Cities Network



Uzdevumi un ieguvumi:

• radošā procesa atbalstīšana un veicināšana; 

• starptautiski atpazīstami profesionālās mākslas procesi 
pilsētā un novadā;

• mijiedarbība ar vietējo auditoriju, īpaši izglītības iestādēm; 

• laikmetīgās kultūras «nospiedums» Siguldas novadā.

Nozares 
profesionāļi 



Aktivitātes:

→ Siguldas novada radošo 
rezidenču programma
Programmas trīs mērķi: 1) veicināt radošo 
procesu, fokusējoties uz radošā darba 
tandēmiem (autors / ilustrators; autors / 
tulkotājs u.c.); 2) mijiedarbība ar lokālo 
sabiedrību, īpaši izglītības iestādēm; 3) 
laikmetīgās kultūras «pēdas 
nospiedums» Siguldā

→ Nacionāla un starptautiska 
līmeņa meistarklases 
Sadarbība:  Latvian Literature. 



Uzdevumi:

• Finansiāli atbalstīt un paplašināt jau esošās lasītveicināšanas
programmas; 

• Veidot novada kopējo lasītveicināšanas programmu (sadarbībā ar 
Izglītības pārvaldi un novada skolām)

• Izstrādāt lasītveicināšanas programmu 4.-9. klašu skolēniem, 
mērķgrupai, kurā vērojams «kritiens»;

• Izstrādāt interaktīvu lasītveicināšanas programmu pirmsskolai un 
sākumsskolai (sadarbībā ar «Ziedoņa muzeju»)

• Veidot publisko bibliotēku kā jauniešiem un bērniem interesantu  
(sadarbībā ar «Demola Latvia»).

Izglītība



Aktivitātes:

→ Bērnu un jaunieši žūrija, 
Grāmatu starts
Šogad ar pašvaldības atbalstu Grāmatu 
starta komplektu lieto 43 bērni.

→ Aptauja 4.-9. klašu skolēniem 
par literatūru ikdienā
Aptauja tiek veikta sadarbībā ar Izglītības 
pārvaldi, tās mērķis ir izprast, ar ko konkurē 
literatūra jauniešu ikdienā, kādas ir 
jauniešu intereses, lai pēc iespējas precīzāk 
izstrādātu lasītveicināšanas programmu.

→ Bibliotēku nedēļa
Sadarbība un atbalsts bibliotēkām 
komunikācijā

→ Interaktīvā lasītveicināšanas
programma pirmsskolai un 
sākumsskolai
Sadarbībā ar «Ziedoņa muzeju»

Bērnu un jauniešu žūrijas lasītāji

Latvijas rādītāji PISA pētījumā





Uzdevumi:

• Rosināt sabiedrības interesi par mūsdienu 
literatūru un kultūras mantojumu; 

• Noturēt sabiedrības interesi;

• Mudināt veidot aktīvas kopienas, kas īsteno 
jaunas iniciatīvas;

• Darīt literatūru redzamu pilsētvidē;

• Apzināt literārā mantojuma kultūrvietas, veidot 
tās mūsdienīgas, tūrismam pievilcīgas (Anšlava 
Eglīša ekspozīcija, Ziedoņa muzejs, Skulmju 
māja)

Sabiedrība



Aktivitātes:

→ [Ie]nāc literatūrā
→ Rīts ar literatūrzinātnieku
→ Konkursa «Zelta ābele» 
izstāde
→ Āra lasītavas
→ Radošās darbnīcas
→ Starptautiskais Dzejas 
brauciens septembrī
→ Bibliotēku aicinājums 
mazajiem siguldiešiem (no 
2023)






