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Par programmu 

Kopš 2001. gada Latvijā veiksmīgi darbojas lasīšanas veicināšanas programma "Žūrija 

bērniem, jauniešiem un vecākiem". Tā ir Bērnu literatūras centra iniciatīva, ko finansē 

Latvijas Republikas Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālā bibliotēka. 

Programma tiek īstenota visos Latvijas reģionos un kopš 2007. gada ir pieejama arī 

ārpus Latvijas. 

Ieteicamās grāmatas katrai vecuma grupai lasa un vērtē bērni, jaunieši un kopš 2012. 

gada arī pieaugušie - vecāki, vecvecāki un skolotāji. 

Kopš programmas pirmsākumiem, kad tajā piedalījās aptuveni 100 dalībnieku, tā ir 

piesaistījusi tūkstošiem lasītāju no 630 Latvijas bibliotēkām un skolām, kā arī no 57 

latviešu diasporām 29 pasaules valstīs. 

Programmas uzdevumi ir:  

− atvieglot lasītājiem piekļuvi grāmatām,  

− nodrošināt piekļuvi nesen izdotām grāmatām,  

− veicināt lasītāju kopienas veidošanos un komunikāciju, izmantojot pozitīvus 

stimulus. 

Programmas mērķis: 

− veicināt lasīšanu un interesi par grāmatām, 

− apvienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, 

− veicināt kvalitatīvas literatūras izplatīšanu. 

Leteiktās grāmatas palīdzēs vecākiem, skolotājiem un bibliotekāriem atrast 

savu vietu bagātīgajā bērnu un pusaudžu grāmatu piedāvājumā. “Bērnu, jauniešu un 

vecāku žūrijas” lasītāji soli pa solim varēs piedalīties bibliotekāru un skolotāju 

organizētajās aktivitātēs. 

Programmā var piedalīties ikviens: aicinām gan lielus, gan mazus grāmatu 

lasītājus piedalīties aizraujošā literārā ceļojumā kopā ar grāmatas varoņiem! 

Lasīšanas prieks garantēts! 

Kā iesaistīties Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā? 

To var redzēt uz plakāta: 
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− Dodieties uz bibliotēku. 

− Aplūkojiet plakātu "Izlasi un novērtē", izvēlieties 6 grāmatas.  

− Piedalieties aizraujošā lasīšanas piedzīvojumā. 

− Izlasiet grāmatas. Pierakstiet, kas jums patika, un apspriest ar citiem 

lasītājiem. 

− Aizpildiet novērtējuma anketu. 

− Piedalieties lasīšanas festivālos un saņemiet balvas un sertifikātus. 

 

 

 

Plakāts latviešu valodā: "Kā iesaistīties žūrijas pasākumos bērniem, jauniešiem un 

vecākiem?"  Plakāta skaidrojumu skatīt iepriekš. 

Programmas galvenie posmi: 

Bibliotēkas, kas ir pieteikušās programmai, saņem jaunāko grāmatu kolekciju. 

Grāmatas tiek iegādātas par valsts, pašvaldību un sponsoru līdzekļiem.  
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Kolekcijā iekļautas grāmatas, ko ieteikuši pieredzējuši un profesionāli bērnu un 

jauniešu literatūras eksperti. 

Skolās un bibliotēkās tiek izvietoti plakāti, kas mudina lasīt ar aicinājumu: "Lasi un 

novērtē!" skolotāji un bibliotekāri aicina bērnus un vecākus piedalīties lasīšanas 

konkursā.. 

.  

"Izlasi un novērtē" plakāts 2020. gadam. parāda grāmatu sarakstus katrai 

kategorijai. Līdz janvāra beigām dalībnieki katrā vecuma grupā būs izlasījuši sešas 

izvēlētās grāmatas un aizpildījuši e-grāmatas novērtējuma anketu. 
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Pēc anketas aizpildīšanas viņi saņem balvu, ielūgumus piedalīties dažādos 

pasākumos, ceļojumos. 

Aizpildīto anketu rezultāti tiek apkopoti Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu 

literatūras centrā. Pavasarī Rīgā notiek Lielie lasīšanas svētki. Festivālā piedalās 

autori, ilustratori, tulkotāji, tulkotāji, izdevēji un viņu iecienītāko grāmatu aktīvākie 

lasītāji. 

Tētiem, kuri kopā ar bērniem lasa grāmatas un piedalās vecāku žūrijā, ir iespēja laimēt 

biļetes uz teātri, žurnālu abonementus, bezmaksas ieejas biļetes visai ģimenei uz 

muzeju, atrakciju parku vai zinātnes centru. 

Aktīvām māmiņām - Lielā lasīšanas festivāla laikā dāvanā saņemiet interesantas 

grāmatas. 

2020. gadā žūrijas lasīšanas veicināšanas programma bērniem, jauniešiem un 

vecākiem svinēja savu 20. Gadadienu 

Lasāmgrāmatu kolekcijā bija 28 grāmatas no astoņām izdevniecībām - Jāņa Rozes 

apgāds, Zvaigzne ABC, Liels un mazs, Latvijas Mediji Pētergailis, Dienas grāmata, 

Aminori un Lietusdārzs. 

Krājumā bija iekļauti 14 oriģinālliteratūras darbi un 14 tulkojumi no dažādām valodām 

- lietuviešu, igauņu, zviedru, somu, krievu, franču, somu. 

Starp visaugstāk novērtētajām grāmatām bija seši oriģinālliteratūras izdevumi, kuros 

pārstāvēti gan atzīti rakstnieki, gan jaunie autori un pat debitanti. Tas ir ļoti svarīgs 

rādītājs, jo tiek rakstītas jaunas grāmatas un pieaug lasītāju skaits. Lasīšanas un 

vērtēšanas iespējas tiek piedāvātas piecās vecuma grupās (5+, 9+, 11+, 15+ un 

vecāki). Programma aptver pirmsskolas vecuma bērnus, sākumskolas skolēnus, 

pusaudžus un jauniešus, kā arī mudina pieaugušos rādīt piemēru un lasīt.. 

2021. gadā, 30. martā, internetā Facebook un YouTube notika Bērnu, jauniešu un 

vecāku lasīšanas konkursa 2020 žūrijas apbalvošanas ceremonija. Pirmajā Lielās 

lasīšanas digitālajā festivālā piedalījās 2909 interesenti. Autori, tulkotāji un izdevēji, 

kuru grāmatas bija visaugstāk novērtēto grāmatu saraksta augšgalā, sazinājās ar 

saviem lasītājiem, izmantojot internetu. 
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Kopumā 13 000 lielu un mazu lasītāju pauda savu sajūsmu un pārdomas par izlasīto, 

simtiem un tūkstošiem brīnišķīgu vārdu, kas tika nosūtīti autoriem, iepriecināja un 

aizkustināja rakstniekus. 

Arī šogad turpināsies grāmatu lasīšana no Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 

kolekcijas. Mācību gada laikā ir svarīgs radošs darbs ar grāmatām. Arī šogad Bērnu 

literatūras centrs ir sagatavojis metodisko materiālu, lai palīdzētu kolēģiem un 

skolotājiem padarīt lasīšanu bērniem patīkamāku un interesantāku. 

Par programmu "Žūrija bērniem, jauniešiem un vecākiem" mūsu skolā: 

Svarīgākais elements ir plakāts. Tiklīdz lasītāji bibliotēkā ierauga plakātu, kas gadu no 

gada ir līdzīgā stilā, lasīšana var sākties. 

 

"Izlasi un novērtē" plakāts 2021. gadam. parāda grāmatu sarakstus katrai kategorijai. 

Jaunā grāmatu kolekcija aicina gan lielus, gan mazus lasītājus piedalīties aizraujošā 

literārā ceļojumā kopā ar grāmatu varoņiem! 

Žūrijas uzdevums ir izlasīt 6 grāmatas savā vecuma grupā (jūs varat izvēlēties citas 

grāmatas šajā vecuma grupā). Mēs lasām grāmatas skolā kopā ar pirmās klases 

skolēniem. Mēs aicinām arī lielāko klašu skolēnus lasīt 1. klasei. 

Es iesaku visiem grāmatu lasītājiem zīmēt ilustrācijas. 
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Aicinu vidusskolēnus dalīties pārdomās par savām zīmētajām ilustrācijām. 

Aicinu lielos un mazos lasītājus ne tikai vērtēt grāmatas, bet arī pabeigt tās un 

pierakstīt savas domas par izlasīto. 

Jūs esat aicināts īsi pastāstīt vai uzrakstīt izvēlētās grāmatas galveno ideju un aprakstīt 

kādu no galvenajiem varoņiem, taču jums nav jānorāda grāmatas saturs, lai vērtējums 

varētu ieinteresēt arī citus izlasīt attiecīgo grāmatu. 

Noslēdzošais programmas posms ir rakstīt recenziju un savu vērtējumu par izlasītajām 

grāmatām elektroniskā vērtēšanas anketā. Tas tiek darīts skolas bibliotēkā vai mājās. 

Lasītāju atsauksmes par grāmatām lasa arī autori, un tās iedvesmo viņus turpināt 

darbu. 

Skolas Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas programmas noslēguma ceremonija notiek 

mūsu aulā. Mēs aicinām viesus (bibliotekārus) no pilsētas bibliotēkām un mūsu skolas 

direktoru. Svinīgajā pasākumā tiek pasniegtas skolēnu veidotās ilustrāciju grāmatas 

un LNL piešķirtās balvas. Tā tas bija līdz 2019. gadam. 2019. gada programmas 

noslēguma ceremonija tika organizēta mūsu skolā 2020. gada oktobrī. 

 Mūsu skolā 2020. gadā gandrīz 100 skolēni piedalījās JCYP un 89 skolēni lasīja 

grāmatas un aizpildīja aptaujas. 

Sarežģītās situācijas dēļ, ko skolā izraisīja Kovid pandēmija, novērtējuma aptauju 

varēja aizpildīt, pat izlasot tikai 3-4 grāmatas no kolekcijas. Mūsu skolā ir ļoti centīgi 

lasītāji - viens no viņiem - Rauls - 2018. gadā pirmais izlasīja 6 grāmatas vecuma grupā 

5+ un vēl divas grāmatas vecuma grupā 9+. 

2019. gadā. Rauls jau lasīja ne tikai 9+, bet arī 11+ un 15+ kategorijā, 2020. gadā viņš 

lasīja 9+ un 11+ kategorijā. 

Tie, kuri lasa ātrāk par citiem, saņem šokolādes medaļu. 


