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LASĪTPRASME–
PAMATS VALODAS PILNVEIDEI UN INTEGRĀCIJAI SABIEDRĪBĀ

Lasītprasme sākas ģimenē, turpina attīstīties skolā un atspoguļojas 
sabiedrībā. Uzsākot skolas gaitas, lasītprasme būtiski ietekmē bērnu 
sasniegumus mācībās. Lasītprasme dod iespēju socializēties, iemācīties 
profesiju, izzināt pasaules uzkrāto vēstures mantojumu un palīdz 
izpētīt, cik neparasta un interesanta ir pasaule, pat nepieceļoties no 
krēsla. Tāpēc nenovērtējama ir metodiskās pieredzes apmaiņa un 
projekti, kur koleģiāli dalīties ar iegūto personisko pieredzi, mazajām 
uzvarām iespēju pilnajā ceļā un iegūt jaunas zināšanas jauniešu 
ieinteresēšanā uz lasīšanu, informācijas atlasīšanas spēju attīstīšanu. 



JELGAVAS TEHNIKUMA BIBLIOTĒKAS GRĀMATU KRĀTUVE-
JAUNĀM LASĪŠANAS IESPĒJĀM ATVĒTRTA VIDE 



JT BIBLIOTĒKA-
IZAUGSMEI UN LASĪTPRASMES NOSTIPRINĀŠANAI ATVĒRTA VIDE

Kopš Jelgavas tehnikuma pārcelšanās uz jaunām, laikmetīgi iekārtotām 
telpām pēc renovācijas, interese par bibliotēku ir daudzkārt augusi. Ērtā 
darba vide, krājuma pieejamība, personāla atsaucība un zināšanas ir 
mainījušas attieksmi pret kultūru Tehnikumā. Ievērojami audzis ir arī 
krājuma izmantojums, kas skaidrojams ne vien ar lasītāju skaita 
pieaugumu, bet arī ar labiekārtotu lasītavu, kur rasta vieta ne tikai 
atpūtai un lasīšanai, bet arī datoriem, kur mācīties un lasīt e-grāmatas. 
Bibliotēkas darbinieces ar atbildību veikušas vērtīgu darbu, apdzīvojot 
un iedzīvinot jauno bibliotēku, radot pozitīvu apmeklējuma pieredzi un 
vēlmi atgriezties. 



BIBLIOTĒKAS KRĀTUVĒ MĀCĪBU GRĀMATU IZVIETOJUMS 
ATBILST PROFESIOĀLAJIEM PRIEKŠMETIEM



TEHNIKUMA LASĪTAVĀ REGULĀRI SKATĀMAS 
TEMATISKAS GRĀMATU IZSTĀDES 



BIBLIOTĒKĀ IR IZKOPTA TRADĪCIJA REGULĀRI RĪKOT MĀKSLAS 
IZSTĀDES, KURĀS LASĪTĀJI IEPAZĪSTAS AR MĀKSLINIEKIEM



DZEJAS DIENAS JELGAVAS TEHNIKUMĀ
Līdztekus dzejas dienu notikumiem Jelgavā, neiztrūkstoši saturīgs 
pasākums notiek arī Jelgavas Tehnikumā. Galvenā loma ir latviešu valodas 
skolotājām, kas uzrunā skolniekus lasīt dzeju- sacerēt dzejoli patstāvīgi. 
Atsaucība nebeidz pārsteigt, jo tikai labākie tiek uz pasākumu Tehnikuma 
bibliotēkā. Te ierodas tie jaunieši, kas sarakstījuši daudzus dzejoļus un 
rakstījuši tos jau sen. Kolektīvs gājiens pie Raiņa pieminekļa (ziedu 
nolikšana- tās ir tradīcijas, kas Latvijā dzīvojošam ir zināmas no bērnu 
dienām). Visur tiek skandēta dzeja un nav plašāka pasākuma, kas patiesībā 
aicina uz lasīšanu, klausīšanos, pašizpausmi. Pirms 4 gadiem tapa 
tehnikumā tradīcija- dzejoļus, kas izskanējuši lasījumos bibliotēkā- iespiest 
grāmatā. Šī ideja prasīja daudz darba, tomēr gandarījums ir par paveikto 
un to, ka dzejoļus rakstīta aizvien vairāk jauniešu un grāmata jāizdod 
aizvien biezāka. Darīsim visu iespējamo, lai tradīcija neapsīktu un jauniešu 
degsme un talants tiktu novērtēts. Tā būtu vērtīga atslēga uz lasīšanas 
stratēģijas pilnveidošanu.



LAI PILNVEIDOTU BIBLIOTĒKAS DARBĪBU UN RADĪTU JAUNAS 
IDEJAS ATTĪSTĪBAI, IZVIRZĪTI ŠĀDI UZDEVUMI:

• Kultūras pieredzes radīšana bibliotēkā; 
• Bibliotēka kā balsts Tehnikuma attīstības virzībai.
• Radoši meklēt iespēju vēl pieejamāk izvietot grāmatas, tā atbalstot 

lasītāju vajadzību un pieprasījumu, pilnveidot pakalpojumu klāstu.
• Veidot sadarbību ar profesionālo priekšmetu ekspertiem, lai 

nodrošinātu augstu krājuma satura kvalitāti;
• Analizēt lasītāju vajadzības, lai precīzāk varētu strādāt ar 

mērķauditorijām, attīstīt krājumu, pakalpojumus un vidi pētniecībai;
• Aicināt jauno grāmatu autorus uz literārām pēcpusdienām, tā 

ieinteresējot jauniešus lasīt un izprast pasauli patstāvīgi.



GRĀMATA PATI PAR SEVI IR BURTU ZĪMĒM IZRAIBINĀTS PAPĪRS.
LASĪTĀJI- SAPRATĒJI 

PĀRVĒRŠ TO PAR DZĪVU, IEDARBĪGU VĒRTĪBU. Z.MAURIŅA


