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LATVIJAS SKOLĀS ĪSTENOTĀ LASĪTPRASMES IZGLĪTĪBA 
 

No 2021. gada 20. septembra līdz 24. septembrim Latvijā 50 skolotāju grupa, 

kas pārstāvēja partnerus, piedalījās projekta "Efektīvas stratēģijas skolēnu lasīšanas 

izglītībā" ietvaros organizētajās 5 dienu mācībās, ko organizēja Latvijas partneri. 

Pirmajā dienā, t.i., 2021. gada 20. septembrī, mācības vadīja Rīgas 93. 

vidusskola. 

Diskusiju vadīja Latvijas Universitātes 

profesore Gunta Siliņa Jasjukeviča, kura 

runāja par tēmu "Kā veicināt personiski 

jēgpilnu lasīšanu pamatizglītībā". Viņas 

runu caurvijās tēma par tā saukto 

"lietderīgo lasīšanu": 

− mēs lasām , lai iepriecinātu otru 

cilvēku, piemēram, lai uzrakstītu dzejoli 

vecmāmiņai vai vectētiņam, vispirms tas 

jāizvēlas, jāizlasa, tad jādomā, kā to interpretēt; 

− mēs lasām receptes, kas noderēs maltītes pagatavošanai; 

− mēs gatavojam teātra izrādes, kas mūs motivē lasīt darbu un atbilstoši to 

interpretēt; 

− lasām tekstus, kas saistīti ar tradīcijām, kultūru, kas palīdzēs sagatavot kādu 

pasākumu par par paražām, piemēram, Ziemassvētkiem; 

− uz papīra lapas uzrakstām teikumu, kas sākas ar vārdiem "Man patīk...", 

un lūdzam to pabeigt. 

Tālāk Rīgas skolu skolotāji iepazīstināja ar savu pieredzi lasītprasmes veicināšanā: 

1) logopēde Anda Mauriņa uzstājās ar referātu "DIBELS NEXT testa izmantošanas 

iespējas lasītprasmju novērtēšanā un atbalsta pasākumu noteikšanā"; DIBELS 

mēra ar lasīšanas procesu saistītās prasmes. DIBELS rezultātus var izmantot, lai 

novērtētu skolēna individuālo attīstību. Latvijā tos izmanto, lai novērtētu 

lasītprasmes un noteiktu atbalsta pasākumus.  

 2) Indra Siksaliete prezentācijā "Par dažādām platformām un uzdevumiem 

lasītprasmes veicināšanai" iepazīstināja ar lietotnēm: mācību lietotnes, edupuzle, 

padlet, classick, powerpoint, kuras atjautīgi izmanto, lai mācītu lasītprasmes tādā 

veidā, kas ir pievilcīgs gan skolēniem, gan skolotājiem jebkurā izglītības pakāpē. 

Indra runāja arī par "Lasīšanas prasmju veicināšanu Rīgas 93. skolā", kas tiek 

īstenota, izmantojot galda spēles, rotaļas ar pulkstenīšiem, ierīkojot vietas, kur lasīt 

Foto 1. Skolas Nr. 93 ēka Rīgā - Latvijā. 
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bērniem lielveikalos, veidojot 

valodas pulciņus, izmantojot 

satura nodošanai - mūziku, modi, 

jebko, kas varētu būt pievilcīgs 

pusaudžiem, veidojot tekstus, 

izmantojot kodus, šifrus, 

izmantojot spēles vārdu 

veidošanai utt.  

3) Valsts valodas aģentūras 

darbiniece Liene Valdmane 

iepazīstināja ar Latvijā 

izstrādātajiem mācību un 

metodiskajiem materiāliem, lai 

veicinātu lasītprasmi repatriantu, patvēruma meklētāju un skolēnu, kuru vecāki 

nolēmuši dzīvot Latvijā, vidū.  

4) Inga Volfa uzstājās ar prezentāciju "Lasītprasme svešvalodā (vācu valodā)". 

5) Turklāt 93. skolas skolotāji diskutēja par literatūras mācību grāmatu vērtēšanas 

problemātiku.  

Grupās sadalītie apmācību dalībnieki tika aicināti arī uz skolas bibliotēku. 

 

 Pēcpusdienā mācību grupa īstenoja aktivitātes Rīgas jauniešu centrā "Kaņieris"  

oto 3. Projekta dalībnieku grupa mācību sesijas laikā skolas bibliotēkā Skolas bibliotēkā. No. 93 

"Rīgas jauniešu centrs "Kaņieris" ir iespēju telpa Rīgas jauniešiem un viņu 

organizācijām, kur viņi var iegūt zināšanas, prasmes un attīstīt sadarbību. Jauniešu 

centra misija ir radīt un uzturēt iekļaujošu, viesmīlīgu un sociāli atvērtu vidi. "Kaņiera" 

dzinējspēks ir Rīgas jauniešu organizācijas, to vajadzības un attīstības izaicinājumi." 

(citāts no centra vizītkartes). 

Foto 2. Mācību sesija Rīgas 93. skolā - redzamas 

Covid -19 prasības Latvijā.   
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Kaņiera" telpas, to iekārtojums un tehniskais aprīkojums tika projektēts un 

veidots kopā ar jauniešiem. Viņu vajadzības tika ņemtas vērā, nosakot centra funkciju 

un vizuālo stilu.  Jaunieši piedalījās centra veidošanā ik uz soļa, apguva jaunas 

prasmes un mācījās radoši sadarboties.  Bērni un jaunieši no Latvijas, aktīvi piedaloties 

centra dzīvē, var veidot lasīšanas paradumus un attīstīt savas lasīšanas intereses. 

Jauniešu centra apmeklējums, parādīja, kā jaunieši darbībā var iemācīties radīt, 

meklēt atbilstošu informāciju, attīstīt teksta jēgu un izpratni, kā iegūtās zināšanas 

pielietot praksē. 

Szkolenie w drugimi dniu pobytu w Rydze organizowała Litewska szkoła średnia 
w Rydze  (Rīgas Lietuviešu vidusskola).  

 

 

 
Otrās dienas mācības Rīgā organizēja Rīgas Lietuviešu vidusskola. 

 

 

 
Foto 5. lietuviešu skolas priekšā Rīgā 

4. foto. Projekta mācību grupas dāmas Kaņiera centrā Rīgā. Centra iekārtojums, ko pārrobežu 

projekta ietvaros izstrādājuši jaunieši, atbilst Zviedrijas bibliotēkās izmantotajiem risinājumiem. 
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Tā ir vienīgā lietuviešu skola Latvijā ar 480 skolēniem un 55 skolotājiem. 

Mācību grupa piedalījās atklātajā stundā, ko vadīja skolotājs Reinis Vējiņš. Pēc 

īsas iesildīšanās, dažiem runas vingrinājumiem jaunieši turpināja lasīt un analizēt 

fragmentu no "Romeo un Džuljetas" teksta un pēc tam teatralizēti to parādīja. 

Pateicoties teātra (drāmas) nodarbībām, skolēns izprot izlasīto tekstu, mācās strādāt 

grupā, gatavojas publiskai uzstāšanās prasmei un, protams, praktizē dikciju. 

Šī nodarbība bija spilgts teksta izpratnes piemērs. Bērnu interpretācijas bija ļoti 

skaistas. Skolēni jau paši spēj identificēt, kas viņiem trūkst teksta izpratnē: vairāk lasīt, 

noskatīties filmu par šo periodu, vairāk vingrināties lasīšanā skaļi, izrunāšanā utt. 

Teātra skolotāja dalījās ar dalībniekiem ar dažiem jautriem koncentrēšanās 

vingrinājumiem. 

 

 

 

Vēl viena aktivitāte bija skolas skolotāju D. Potašova un S. Paula prezentācija 

"Rakstprasmes pedagoģiskie un psiholoģiskie aspekti". 

Runātāji apzināja bērnu spējas un grūtības lasīšanā, kā arī skolotāja un 

psihologa lomu. Viņi iepazīstināja ar metodēm, kā mācīt lasīt skolēniem ar disleksiju 

un hiperaktīviem skolēniem. Prezentācija bija ļoti informatīva un balstīta uz 

zinātniskām metodēm, un prezentētās stratēģijas var veiksmīgi piemērot jebkurā 

skolā. 

Pēc lekcijas sekoja ekskursija pa skolas "stūrīšiem" un skolas bibliotēku. 

Dalībnieki bija ļoti pārsteigti par skolas telpām. Viņi bija vienisprātis, ka šādām iekārtām 

jābūt katrā skolā. Bērniem ir daudz aktivitāšu, projektu un ekskursiju, kas pilnībā tiek 

apmaksātas no skolas līdzekļiem. Viņi uzsvēra lielisko grāmatu un žurnālu pieejamību 

bibliotēkā. 

6. foto. Lietuviešu skolas bibliotēka Rīgā 
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Pēcpusdienā grupa apmeklēja Latvijas 

Nacionālo bibliotēku Rīgā. 

Iestāde atrodas 2014. gadā pabeigtā, 

īpaši šim nolūkam celtā ēkā. To raksturo 

iespaidīga moderna ēka ar daudz stikla, 

betona un tērauda (Gaismas pils).  

Latvijas Nacionālā bibliotēka jau vairāk 

nekā 20 gadus iniciē interesantu 

lasīšanas projektu "LASI UN VERTE" 

"Atbalsts skolēnu individuālo 

kompetenču attīstībai", veicinot labu 

grāmatu lasīšanu. Grāmatas katru gadu 

iesaka ekspertu grupa, šo grāmatu iespiešanu sponsorē Latvijas Izglītības ministrija, 

un BN tās dāvina iestādēm, kas piesakās dalībai programmā. Bibliotēku uzdevums ir 

veicināt 6 grāmatu lasīšanu attiecīgajā vecuma grupā. Katram lasījumam LNB 

sagatavo pavadošos materiālus. Pēc izvēlēto vienību izlasīšanas dalībnieki aizpilda 

vērtēšanas anketu. Žūrijā ir bērni, pusaudži un vecāki. Pavasarī - lasītāju svētku - Lielā 

lasīšanas festivāla - laikā notiek balvu pasniegšana. Lasīšanas priekā tiek apbalvotas 

veselas ģimenes. Cita starpā mammas saņem grāmatu balvas, bet tēti, piemēram, 

kino biļetes. 

 

2021. gada 22. septembrī Raiņa un Aspazijas muzejā Rīgā notika mācību 

nodarbības, kurās piedalījās Lietuvas, Latvijas un Polijas skolotāji - projekta 

dalībnieki. 

 

  

Rainis, Jāņa Pliekšāna īpašnieks Jānis Pliekšāns (1865 - 1929) - latviešu rakstnieks, dramaturgs un 
žurnālists, krievu, vācu un angļu literatūras tulkotājs, bērnu grāmatu autors. Sociāldemokrātu politiķis, no 
1926. līdz 1928. gadam bija Latvijas izglītības ministrs. Viņš būtiski ietekmēja latviešu literārās valodas un 
latviešu literatūras attīstību. 1897. gadā apprecējās ar Aspaziju. 
Aspazija, īstajā vārdā Johanna Emīlija Lizete Rozenberga, Elza Pliekšāne 1865-1943 ) - latviešu dzejniece 
un dramaturģe, sieviešu emancipācijas aizstāve, Saeimas deputāte (1920-1934).  Avots - Vikipēdija - 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rainis 
,  https://pl.wikipedia.org/wiki/Aspazija 

Foto 7. Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas 

skats 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rainis
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aspazija
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 Raiņa un Aspazijas māja Baznīcas ielā 30 ir unikāls 19. gadsimta 

piemineklis Rīgas centrā. Māja, kurā pāris dzīvoja pēc atgriešanās no Šveices, bija 

latviešu kultūras un politiskās darbības centrs.  

 Dzīvoklis-muzejs ir restaurēts un iekārtots pēc fotogrāfijām 

un dokumentāliem materiāliem, dzejnieku memuāriem, dienasgrāmatām. Raiņa 

un Aspazijas bibliotēkā ir ap 6000 grāmatu 14 valodās un ap 3000 periodisko 

izdevumu. 

 Skolotāji apskatīja "dzejnieku piemiņas istabas", bibliotēku un vestibilā 

(atsevišķā ēkā pagalmā, kur var apskatīt izstādes) noklausījās Latvijas Universitātes 

darbinieku (docentes Antras Ozolas un docentes Ritas Kiseļovas) prezentāciju par LU 

OESD, PIZA, PIRLS aptauju izvērtējumu un rezultātu izmantošanu lasītprasmes 

veicināšanai.  

 PIRLS jeb Starptautisko lasītprasmes progresa pētījumu PIRLS 

starptautiski koordinē Starptautiskā Skolas sasniegumu vērtēšanas asociācija - IEA . 

Mērījumu objekts ir lasīšana literārās pieredzes gūšanai (literāro tekstu lasīšana) 

un lasīšana informācijas iegūšanai (lietišķo tekstu lasīšana). 

 

 

8. foto. Skolotāji - projekta dalībnieki, klausoties prezentāciju muzejā 
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Nesen veiktajā 2016. gada aptaujā Latvijas skolēni uzrādīja ļoti labus rezultātus 

- vidēji 559 punkti, kas ir salīdzināmi ar Norvēģijas, Taivānas, Anglijas rezultātiem. 

Visaugstākos rezultātus šajā pētījumā ieguva bērni no Krievijas (581), Singapūras, 

Honkongas, Īrijas, Somijas ..... Polijas. Rīgā vien bērni ieguva 571 punktu.  

Vienlaikus pētījums liecina, ka Latvijā meitenes lasa vairāk nekā zēni un, 

jo vairāk grāmatu mājās, jo skolēni uzrāda labākus rezultātus.  

Diemžēl, tāpat kā Polijā, bērni nevēlas apmeklēt bibliotēkas, lasīšana viņiem 

nav interesanta, viņiem nepatīk saņemt grāmatas dāvanā.  

Plašāku informāciju lasiet Antras Ozolas rediģētajā monogrāfijā "Skolēnu 

sasniegumi lasīšanā pamatizglītības posmā". 

https://www.ipi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/ipi/Publikacijas/PI

RLS_2016_monografija_gatava_ar_vakiem.pdf 

Pēc īsfilmas par Raini un Aspaziju noskatīšanās skolotāji tika iepazīstināti ar 

Rīgas 93. vidusskolas psiholoģes Endijas Kauliņas disertāciju "Iekļaujošā mācību 

metodika skolēnu ar specifiskām lasīšanas grūtībām skaita samazināšanai", kurā 

aplūkota šo metožu efektivitāte. 

Vairāk informācijas 

https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/45267/a_kaulinas_disertacija.pdf?seq
uence=1&isAllowed=y 

Nākamajā mācību dienā, t. i., 2021. gada 23. septembrī, notika nodarbības Rīgas 

pilsētas ārpusskolas iestādēs, kuru darbība ietekmē lasīšanas intensitāti. 

Pirms pusdienlaika mācības notika Ziedoņa fondā. Ziedoņa fonds ir mūsdienīgs 

izglītības centrs, kas atrodas vecā, jauniešiem pievilcīgā rūpnīcā. Tajā ir nodrošināti 

apstākļi tikšanās reizēm, mācībām un grāmatu lasīšanai. 

  

Skolotāji bija pārsteigti par interjera estētiku. Viņi ilgojās pēc iespējas mācīt 

bērniem par apkārtējās vides estētiku, ko nevajadzētu uzskatīt par greznību, bet gan 

par elementāru kvalitāti. Viņi ar atzinību atzīmēja trīs lasīšanas evakuācijas istabas. 

Imants Ziedonis (1933-2013). Viens no Latvijas ievērojamākajiem un populārākajiem 

dzejniekiem, publicists, stāstu un filmu scenāriju autors, aktīvs kultūras un sabiedriskais 

darbinieks. Viņš kļuva slavens gan ar savu literāro daiļradi, gan ar savu neparasto un 

spēcīgo personību. Viņa daiļrade, izpausmes, dzīvesveids un paustās idejas joprojām 

izraisa lielu interesi lielā mūsdienu sabiedrības daļā. 

Source https://www.ziedonamuzejs.lv/lv/engrus 

 

 

https://www.ipi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/ipi/Publikacijas/PIRLS_2016_monografija_gatava_ar_vakiem.pdf
https://www.ipi.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/ipi/Publikacijas/PIRLS_2016_monografija_gatava_ar_vakiem.pdf
https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/45267/a_kaulinas_disertacija.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/45267/a_kaulinas_disertacija.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.ziedonamuzejs.lv/lv/engrus
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Ziedoņa fondā skolotāji, kas piedalījās apmācībās, tikās ar Rīgas domes 

Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāju, politiķi, skolotāju, dzejnieci Ivetu 

Ratiniku. Viņas uzrunā "Radošā rakstīšana un citi lasīšanas paņēmieni" dalībniekus 

intriģēja dzeja, kas rakstīta uz ķermeņa un uz utilitāriem priekšmetiem.  

Radošā lasīšana, "provokatīvā" lasīšana, pastaigas ar dzejniekiem, lasīšana uz 

jumta, iejūtoties grāmatas varoņa lomā un atbildot uz cilvēku jautājumiem aplī, 

monologa spēlēšana utt. - šīs ir dažas idejas, ko varētu izmantot arī Polijā un Lietuvā. 

 Pēc tam uzstājās VISC Eksaminācijas departamenta Vispārējās nodaļas 

vadītājs Kaspars Špūle , kurš stāstīja par lasīšanas testu izstrādi. Lasīšanas izpratne 

ir svarīga visdažādākajās problēmās - gan tehniskajās, gan inženiertehniskajās, gan 

mākslas, gan vēstures, gan citās. Katram rakstītam avotam ir nepieciešama izpratne. 

Viņš arī iepazīstināja ar to, kādu progresu lasītprasmes apguvē ir guvuši Latvijas 

skolēni. 

 

 

Pēcpusdienā grupa apmeklēja vēl divus muzejus.  

Jāņa Akuratera muzejs atrodas 1933. gadā celtajā dzejnieka ģimenes 

rezidencē. Iespaidīgas ir autentiski iekārtotās istabas, kamīnzāle, ēdamistaba, virtuve, 

virtuves piederumi, dzejnieka kabinets, gaišā viesistaba, meitas un sievas istaba, 

slavenu latviešu mākslinieku darbi uz sienām un pat vannas istabas skapīša saturs. 

Foto 9. lasīšanas glābšanās istabā 
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Dzejnieka bibliotēkā ir grāmatas dažādās valodās. Ēka ir valsts un vēstures 

nozīmes arhitektūras piemineklis, kurā pulcējas mūsdienu rakstnieki, mākslinieki, 

mūziķi un aktieri. 

Ar neparasto 20. gadu atmosfēru skolotājus iepazīstināja apbrīnojama, eleganta 

vecāka gadagājuma kundze, kura ar lielu aizrautību stāstīja par dzejnieka dzīvi un 

darbiem. Mums bija iespēja piedalīties arī dramatiskajās aktivitātēs, kas dažos 

audzēkņos atklāja aktiera talantus.   

 

 

Ojāra Vācieša muzejs ir neliels muzejs, kas atrodas dzīvoklī, kurā dzejnieks 

vairākus gadus dzīvoja kopā ar ģimeni. Krājumā ir ap 20 000 priekšmetu: dzejnieka 

personīgās mantas, manuskripti, dzejas burtnīcas, piezīmju grāmatas, vēstules, 

fotogrāfijas, grāmatas, kancelejas preces, rakstāmmašīnas un daudzi citi interesanti 

priekšmeti. 

Jānis Akuraters (1876-1937) bija latviešu dzejnieks, rakstnieks un politiķis. Viņš bija viens no 

neatkarīgas Latvijas izveides iniciatoriem, piedaloties 1918. gada 17. novembra Tautas padomes 

dibināšanas sēdē un 1918. gada 18. novembra Latvijas dibināšanas aktā. Viņš kļuva par pirmo 

Tēvzemes literārās prēmijas laureātu.  

Source https://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%81nis_Akuraters 

Foto 10. 

dramatiskās 

aktivitātes 

muzejā 

https://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%81nis_Akuraters
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Muzejs īsteno projektu bērniem un jauniešiem, kurā apvienoti dzejas un 

ekoloģijas elementi. Mums bija iespēja piedalīties šādās literārajās un ekoloģiskajās 

aktivitātēs, popularizējot Ojāra Vācieša daiļradi. Rekvizītu pārpilnība, dzejas tēma, 

dalībnieku radošums un nodarbību vadītāja skolotāja-pedagoģe aizrautīgi tuvināja 

mūs šī latviešu dzejnieka daiļradei.  

Pēdējā mobilitātes dienā Latvijā, t.i., 2021. gada 24. septembrī, mācības notika 

Jelgavas tehnikumā - Jelgavas profesionālās izglītības kompetences centrā  

 

Šajā skolā skolotāji klausījās lekcijas/prezentācijas par lasīšanas veicināšanu:  

1) dzimtās valodas skolotāja stāstīja par skolēnu aktivizēšanas metodēm, aizpildot 

tukšos laukumus tekstā, teksta vizualizāciju, teksta salīdzināšanu ar mūsu personīgo 

pieredzi, lasāmvielu lasīšanu: visa klase izlasa lasāmvielas ievadu, kopīgi pārrunā 

galveno domu, skolotāja sadala klasi grupās, katrai grupai tiek dots izlasīt teksta 

fragmentu, pēc tam fragmentus analizē klasē, grāmatas beigas lasa visi; 

2) krievu valodas skolotāja pārrunāja savu pieredzi par lasītprasmi stundās; 

3) bibliotekāre pastāstīja par gleznu izstādēm bibliotēkā, autoru tikšanās reizēm, 

dzejas dienām, kurās skolēni lasa savus dzejoļus, konkursiem, teātri, soļošanu, 

diktātiem u. c. formām, kas rosina skolēnus ķerties pie grāmatas.  

Plašajā auditorijā klātesošie noskatījās prezentāciju par Jelgavas tehnikumu, pēc 

tam apskatīja skolu (bibliotēku, mācību kabinetus, laboratorijas, darbnīcas).. 

 

Foto 12. tehnikuma ēka 

Jelgavā 

Foto 13. Tehniskās skolas bibliotēkā 
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Nākamais grupas uzturēšanās posms Jelgavā bija ekskursija uz Jelgavas pilsētas 

bibliotēku (Akadēmijas iela 26, Jelgava).  Jelgavas bibliotēka ir Jelgavas novada 

pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, reģiona galvenā bibliotēka, 

lielākā publiskā bibliotēka Zemgalē (viena no četrām vēsturiskajām zemēm, kas veido 

mūsdienu Latviju un atrodas tās dienvidu daļā Dvinas kreisajā krastā) Lat. Zemgale. 

Bibliotēkai ir 3 filiāles - Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka un bērnu bibliotēka. 

Bibliotēka veido Jelgavas pilsētas un rajona skolu bibliotēku kopkatalogu, Jelgavas 

novadpētniecības datubāzi, ievērojamu personību datubāzi u. c. Tā ir konsultatīvais 

un metodiskais centrs 26 Jelgavas reģiona pašvaldību bibliotēkām; reģionālais mācību 

centrs ar datorklasi, starpbibliotēku abonementa centrs. Bibliotēkas ēka ir vietējas 

nozīmes arhitektūras piemineklis. 

Izglītība Latvijā noslēdzās ar iepazīšanās ar Jelgavas bērnu un jauniešu bibliotēkas 

"Zinītis" darbu. 

 

Bibliotēkas pamatpakalpojumi ir bezmaksas un pieejami visu vecumu lasītājiem. 

Bibliotēkas piedāvājumā bērniem ir drukātās grāmatas bērniem no bērnudārza līdz 

sestajai klasei: daiļliteratūra, pasakas, enciklopēdijas, eksperimenti un daudzas citas 

grāmatas jaunu zināšanu apguvei gan latviešu, gan krievu valodā.  

Bibliotēkā ir bērnu rotaļu stūrītis ar jaukām grāmatām un galda spēlēm mazajiem. 

Jauniešu abonementā ir tematiskās daiļliteratūras krājums - latviešu autoru lugas, 

fantāzija, šausmu stāsti latviešu, krievu, angļu un vācu valodā.  

 

14. foto. Bērnu un jauniešu bibliotēkā 
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Bibliotēka piedāvā arī profesionālās literatūras krājumu latviešu un krievu valodā, 

īpaši nodalītus un tematiski sakārtotus DVD, animācijas (multfilmas) un ģimenes filmu 

diskus, audiogrāmatas un mūzikas CD. Grāmatas, kas ieguvušas atzinību Bērnu 

un jauniešu lasīšanas veicināšanas programmā, daiļliteratūras nodaļās ir marķētas 

ar speciālām uzlīmēm.  

Kopš 2017. gada Jelgavas pilsētas bibliotēka īsteno projektu "Inovatīvu risinājumu 

attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā". Tā rezultātā 

Jelgavas bērnu bibliotēkas "Zinītis" apmeklētājiem ir pieejama pašapkalpošanās 

grāmatu izsniegšanas/nodošanas ierīce un interaktīvs izglītojošu spēļu galds. Šīs 

tehnoloģijas palīdz starppaaudžu mijiedarbībā un savstarpējā izglītošanā. Līdz ar šo 

tehnoloģiju ieviešanu arvien vairāk ģimeņu savu brīvo laiku pavada bibliotēkā 

un labprāt iepazīst jaunas iespējas. 

Bibliotēkas, ar kuru darbu iepazinās praktikanti Latvijā, gan skolu, gan publiskās 

bibliotēkas, ir plašas, ar abonementu, krājumu glabātuvi un lasītavu, kur var notikt 

dažādas kolektīvās darbības formas. Lielākajā daļā no tām ir veikta plaša 

modernizācija. Grāmatu plaukti piesaista ar krāsainiem vākiem, iekārtotas telpas 

ar dīvāniem, pufiem mudina ilgāk uzturēties starp grāmatām. Skaisti dekori rada 

neatkārtojamu atmosfēru. Bibliotēkas izskats un tajā strādājošais cilvēks, kurš 

apņēmīgi apgūst jaunus, atraktīvus krājumus un meklē arvien jaunas darba 

ar lasītājiem formas, var būtiski ietekmēt interešu attīstīšanu un lasītprasmes 

veidošanos. 

 
 

Apraksts par mācībām Latvijā Rīgā un Jelgavā bija 

sagatavoja Grażyna Imporowicz no Giżycko rajona Izglītības attīstības centra. 


