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Nensija Etvela par klases 

bibliotēkas nozīmi 
• Īstā grāmata, īstajā laikā. Ko tā dod?  

• Un viņš kļuva par labāku cilvēku, par 

zinošāku cilvēku, ar izpratni par dzīvi, 

vairāk zināšanu alkstošs, līdzjūtīgāks, 

saskaņojis savu pieredzi ar daudzu cilvēku 

pieredzi, viņš kļuva par pilntiesīgu locekli 

pusaudžu zēnu kopienā, kuriem patika 

grāmatas.  



Par situāciju Latvijā 
• Latvijā 2015. gada sākumā dzīvoja 1 milj. 986,1 tūkst. 

iedzīvotāju – par 15,4 tūkst. mazāk nekā pirms gada.  

• Latvijā ir 298 tūkstoši iedzīvotāju  līdz 14 gadu 

vecumam, kas teorētiski ir bibliotekāru un izglītības 

darbinieku kopīgo centienu auditorija – tā ir lasīšanas 

veicināšana, izglītības atbalsts, informācijpratība, 

saturīga brīvā laika pavadīšana, radošo spēju 

attīstīšana.  

• Latvijas rezultāti Ekonomiskās sadarbības un attīstības 

organizācijas Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas 

programmā 2012, Latvijas skolēnu sasniegumi ir 

nedaudz zem OECD vidējā līmeņa;  

• situācija ir līdzīga kā 2009.gada pētījumā - tikai ~3% 

skolēnu 15 gadu vecumā Latvijā ir ļoti labi lasītāji.  



Mācīties no pētījumiem un 

pieredzes 
• EURYDICE ir Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās 

jomas un kultūras izpildaģentūras Briselē nodaļa. 
Eurydice ir Eiropas izglītības sistēmu informācijas tīkls ar 
nodaļām gandrīz visās Eiropas valstīs, arī Latvijā. 
Eurydice tīkls izstrādā izglītības sistēmu aprakstus un 
tematiskus dokumentus par dažādiem aktuāliem 
izglītības politikas jautājumiem.  

  

• 2010/2011. gadā Eurydice tīkls veca darbu pie 
„Lasītprasmes pētījuma” (Reading Literacy Study) un 
viena no sadaļām šajā pētījumā ir veltīta lasītprasmes 
veicināšanai ārpus skolas.  



LASĪTPRASMES NOSTĀDNE ES 

Eiropas Savienība atzīst lasītprasmes 
nozīmi un vienmēr ir atbalstījusi tās 
attīstību.  

Eurydice pārskatā izmantoti PIRLS u.c. 
pētījumi, izdarīti secinājumi, pievienota 
progresīvākā ieredze 

http://eacea.ec.europa.eu/education/Eurydic
e/documents/thematic_reports/130LV.pdf 

 
  

  

http://eacea.ec.europa.eu/education/Eurydice/documents/thematic_reports/130LV.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/Eurydice/documents/thematic_reports/130LV.pdf




Daudzi faktori veicina, lai bērns 

kļūtu par labāku lasītāju un 

rakstītāju  

• EURYDICE pētījumā 
uzsvērti trīs vaļi, uz kuriem balstās laba 
rakstpratība: 

1.Lasītmācīšanas metodika (tostarp veidi, kā 
novērst lasīšanas problēmas), 

2.Skolotāju (tai skaitā arī bibliotekāru) 
izglītība un prasmes, 

3.Lasīšanas veicināšana ārpus skolas. 



EURYDICE pētījuma 

secinājumi: 
• Mācīšanās, lai lasītu, un lasīšana, lai 

mācītos, lielā mērā notiek ārpus formālā 

mācību konteksta, tāpēc jāveicina 

vispārējā lasīšanas kultūra; 

• Eiropas valstis lasīšanas veicināšanai 

velta lielas pūles. Jāatbalsta gan 

augšupējas iniciatīvas, gan valsts 

atbalstītas darbības, tostarp – īpaša valsts 

lasīšanas veicināšanas stratēģija;  



EURYDICE pētījuma secinājumi 

(turpin.): 
• Lasītprasmes apguve sākas mājās, 

ģimenē, tādēļ jāsniedz konsultācijas un 

apmācība vecākiem, jāuzsver, cik svarīgi ir 

lasīt bērniem priekšā; 

• Lai kļūtu par labu lasītāju,ir būtiski, lai jau 

agrā bērnībā būtu piekļuve grāmatām un 

vēlāk, skolas gados, - visdažādākajai 

lasāmvielai;   



EURYDICE pētījuma secinājumi 

(turpin.): 
• Tie, kuriem patīk lasīt, parasti lasa biežāk, 

līdz ar to viņi vēl vairāk uzlabo lasīšanas 

prasmes un gūst no lasīšanas vēl lielāku 

prieku;  

• Jāpievērš lielāka uzmanība tiem, kas 

neiesaistās lasīšanas veicināšanas 

programmās, dažādām lasītprieka 

aktivitātēm jākļūst izplatītākām un 

daudzveidīgām.  





Ņujorkas publiskās bibliotēkas 

Bērnu centra programmas 
• Svētdienās, plkst. 15:00 notiek Skaļā lasīšana 

ģimenēm ar bērniem 3 – 8 gadu vecumam. Tās ir 
populārākās bilžu grāmatas, ko kopā apspriež 
norobežotā telpā uz grīdas novietotiem matračiem. 
Piedalās no 30 līdz 74 cilvēki. Strādā profesionāļi – 
aktieri, mūziķi, kuri tiek apmaksāti no bibliotēkas 
budžeta.  

• Pirmdienās, plkst. 11:15 Bēbīšu laiks no dzimšanas 
līdz 12 mēnešu vecumam. Grupas ir nelielas. 13:15 
seko Stāstu (pasaku) laiks 12 -17 mēnešu veciem 
bērniem un viņu vecākiem. Ir pirmdienas, kad 
bibliotēka ir slēgta lielākiem kopējiem pasākumiem. 
Visbiežāk atkārtojas šie 2 pasākumu cikli dienā.  

 





NY publiskā bibliotēka 

(turpinājums)  
• Otrdienās, plkst. 16:00 notiek pirmsskolas vecuma 

bērniem domāti pasākumi: stāstiņi un dziesmas 3-5 
gadīgajiem.  

• Trešdienās, plkst. 16:00 ir Mūziķu pasākums, tas 
domāts 6-10 gadīgiem bērniem, muzikāls ceļojums 
apkārt pasaulei, iepazīstot dažādus mūzikas 
instrumentus.  

• Trīs trešdienas pēc kārtas notiek muzikālais ceļojums, 
bet ceturtajā trešdienā notiek pasākums bērniem, kuri 
jau prot staigāt 18-36 mēnešus veciem mazuļiem un 
viņu vecākiem, auklēm un aizbildņiem. Tās ir stāstu un 
mākslas nodarbības profesionāļu vadībā, kuri tiek 
apmaksāti no bibliotēkas budžeta līdzekļiem.  



NY publiskā bibliotēka 

(turpinājums)  
• Ceturtdienās, plkst. 10:15 un 11:15 Stāstu laiks 

bērniem, kuri jau prot staigāt 18-36 mēnešus veciem 
mazuļiem un viņu vecākiem, auklēm un aizbildņiem. 
Visas 4 ceturtdienas mēnesī atkārtojas pasākums šai 
mērķgrupai.  

• Piektdienās pasākumi: 16:30 ir grāmatu apspriešana „ 
Bookalicious” 10-12 gadīgiem bērniem un 
„BookBuddies” – grāmatu apspriešana 7 -9 gadus 
veciem bērniem.  

• Sestdienās tāpat kā svētdienās notiek Skaļā lasīšana 
ģimenēm ar bērniem 3 – 8 gadu vecumam, tas notiek 
plkst. 11:30. Tā tas notiek katru sestdienu. Notiek arī 
autorprogrammas „ Vai tavai grāmatiņai ir apģērbs?” 
3-8 gadi veciem bērniem.   



Bibliotēku sadarbība ar pirmsskolas izglītības 

iestādēm 2015 

Sarkans – 100%; 

rozā – 60-80%; gaiši rozā – 50% un mazāk   



Bibliotēku sadarbība ar 

skolām 2015 

Sarkans – 100%; 

rozā – 60-80%; gaiši rozā – 50% un mazāk   

 



Grāmatu starts 

• Lasīšanas veicināšanas programma 

pirmsskolas vecuma bērniem ir LNB Bērnu 

literatūras centra 2007.gada programmas 

«Pirmā tikšanās ar bibliotēku« 

turpinājums.  

 





Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija no 

2001.gada 



42 latviešu diasporas centros 15 valstīs pasaulē – 

Eiropā, ASV, Kanādā un Austrālija 



Dalībnieku skaits 

• 2009 - 10 000  

• 2010 - 10 000 

• 2011 - 13 000 

• 2012 - 17 000  

• 2013 - 17 000 

• 2014 - 18 300 

Ap 200 skolu 

pēdējos 3 gados 

(skolas - no 2005.gada)  



         Vecāku žūrija 

• No 2012.gada 

• Ģimenes atbalsts lasīšanai 

• Īpaša kolekcija pieaugušajiem 

• «Ja mana mamma/ tētis lasīs, es arī 

lasīšu» 

• Tagad es labāk saprotu, ko mans bērns 

dara bibliotēkā, es atbalstu un iesaistos! 











• Ko nozīmē sadarbība?  

1. darbojas kopā ar kopīgu mērķi vai atbalstu; kopīga rīcība; 

2. vairāk vai mazāk aktīva palīdzība no personas, organizācijas, utt. 

3. gatavība sadarboties;  

4. Ekonomika: dažādu kombināciju izmantošana ražošanas nolūkos, 

pirkšana vai sadale kopīgam labumam: ražotāju sadarbība; 

patērētāju sadarbība:  

5. Socioloģija: dalīšanās par savu labumu;  

6. Ekoloģija: abpusēji izdevīga sadarbība starp organismiem, kas 

dzīvo ierobežotā teritorijā. 

   

 



Tie, kas lasa vairāk un dara to ar prieku,  

kļūst par labākiem lasītājiem!  



Paldies! 

 

Priecājoties par sadarbību, 
silvija.tretjakova@lnb.lv  

mailto:Silvija.tretjakova@lnb.lv

