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Pētījums par Latvijas iedzīvotāju grāmatu lasīšanas
paradumiem 2018 (I)

➢Latvijā 2018. gadā tipiskie grāmatu lasītāji: 
➢sievietes, jaunieši vecuma grupā 15-18 un 19-24 gadi, Rīgas iedzīvotāji
➢tie, kuriem ir augstākā izglītība, kas pēc nodarbošanās ir skolēni vai studenti 
➢tie, kas ģimenē runā vienlīdz daudz gan krievu, gan latviešu valodā
➢kuru ienākumi ir virs EUR 571 (mēnesī, rēķinot uz 1 mājsaimniecībā esošu 

cilvēku) 

➢Latvijā 2018. gadā tipiskie grāmatu nelasītāji:
➢vīrieši, vecuma grupa 51-65 gadi, lauku iedzīvotāji
➢tie, kuri ir bezdarbnieki vai meklē darbu
➢kuru ienākumi ir līdz 170 EUR 
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Avots: https://www.gramatizdeveji.lv/_files/Petijums_gramatu_lasisanas_paradumi_feb_2018.pdf



Pētījums par Latvijas iedzīvotāju grāmatu lasīšanas
paradumiem 2018 (II)

➢Aptuveni puse jeb 52% no visiem Latvijas iedzīvotājiem vismaz reizi 
mēnesī izlasa kādu grāmatu - regulārie lasītāji

➢Vairāk nekā trešā daļa jeb 38% Latvijas iedzīvotāji ir raksturojami kā 
bieži lasītāji - grāmatu lasīšana ne retāk kā 1-2 reizes nedēļā. 

➢24% Latvijas iedzīvotājus iespējams saukt par retajiem lasītājiem, kas 
grāmatas izlasa reizi 2-3 mēnešos vai retāk
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Avots: https://www.gramatizdeveji.lv/_files/Petijums_gramatu_lasisanas_paradumi_feb_2018.pdf



OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas PISA 
2018 ziņojums par lasīšanas kompetenci digitālajā vidē  

➢Skolēni ar labiem sasniegumiem lasīšanā līdzsvaroti izmanto dažādus 
informācijas avotus – lasa ziņas elektroniskos avotos, savukārt grāmatas lasa 
arī papīra formātā

➢Latvijā skolēniem, kuri biežāk lasa grāmatas papīra formātā, ir par 43 
punktiem augstāki sasniegumi PISA 2018 lasīšanas testā nekā skolēniem, 
kuri gandrīz nelasa grāmatas

➢Kopumā Latvijas 15 gadus veco skolēnu lasīšanas kompetence OECD PISA 
2018 pētījumā ir 479 punkti, kas ir nedaudz zem OECD valstu vidējā līmeņa –
487 punkti
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Avots: https://lvportals.lv/dienaskartiba/327865-oecd-petijums-skaidro-skolenu-lasitprasmi-digitalaja-vide-2021



IEA PIRLS pētījuma dati - vecāku ietekme uz bērna lasītprasmi 

➢Lielākā ietekme uz skolēnu lasītprasmes sasniegumiem ir kopīgai grāmatu 
lasīšanai pirmsskolas vecumā, kas ir vistiešākā lasīšanu veicinošā aktivitāte 

➢Latvijā vidēji skolēnu vecāki 2016. gadā bija mācījušies 14,6 gadus, kas ir mazāk 
nekā Somijā, Zviedrijā, Lietuvā un Krievijā. Visilgāk, virs 15 gadiem, formālās 
mācībās pavadījuši Kanādas, Norvēģijas, Dānijas, Dubaijas skolēnu vecāki

➢Zemāki sasniegumi lasītprasmē ir skolēniem, kurus vecāki sāka mācīt lasīt 5 gadu 
vecumā. Vēl ievērojamākas atšķirības ir skolēniem, kurus vecāki sāka mācīt tikai 6 
vai 7 gadu vecumā, to īpatsvars sasniedz 10%

➢Augstāki sasniegumi ir skolēniem, kuru vecāki uzskata, ka galvenais atbildīgais par 
lasītprasmi ir vecāki vai pats bērns, nevis tikai izglītības iestāde
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Avots: https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/iea-pirls-petijuma-dati-atspogulo-vecaku-ietekmi-uz-berna-
lasitprasmi?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F



Par projektu

➢Īstenošanas periods: 01.09.2019.-31.08.2022.

➢Projekta mērķis: veicināt jauniešu lasīšanas 
paradumus, pedagogiem izstrādājot jaunas 
pedagoģiskās metodes un savstarpēji daloties 
ar šo pieredzi. 

Vairāk informācijas: 

https://erasmus.poregizycko.pl

https://www.jelgavastehnikums.lv
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Projekta partneri

Polija:
➢Poviatas izglītības attīstības centrs Gižicko

➢Rydzewo pamatskola 

➢Gižicko 4. bērnudārzs

➢Elektronisko un IT skolu komplekss Gižickā

Lietuva:
➢Alītas Dzūkijas skola

➢Alītas Dainavas proģimnāzija

➢Alītas Profesionālās izglītības centrs

Latvija:
➢Rīgas 93. vidusskola

➢Rīgas Lietuviešu vidusskola

➢Jelgavas tehnikums

Vairāk informācijas: 

https://erasmus.poregizycko.pl

https://www.jelgavastehnikums.lv
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Projekta aktivitātes
➢50 cilvēku dalība starptautiskās apmācībās (Kopā - 15 dienas)

➢50 metodisko materiālu izstrāde lasīšanas un lasītprasmes veicināšanai

➢10 izglītības iestāžu stratēģiju izstrāde lasīšanas un lasītprasmes veicināšanai

➢10 izglītības iestāžu bibliotēku stratēģiju izstrāde

➢50 projekta dalībnieku digitālo kompetenču profesionālo prasmju paaugstināšana

➢Trīs ieteikumu sagatavošana pašvaldību un valsts iestādēm, norādot uz lasīšanas 
attīstības vajadzībām

➢Trīs konferenču organizēšana rezultātu izplatīšanai

➢10 izglītības iestāžu (Latvijas, Lietuvas, Polijas) ciešāka sadarbība izglītības jomā
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Sadarbības līguma parakstīšana

2019./2020. mācību gada sākumā 
Jelgavas tehnikuma direktore 

Janīna Rudzīte parakstīja 
sadarbības līgumu ar Gižicko

pilsētas izglītības attīstības centru 
par kopīgu projekta īstenošanu

Attēla avots: jelgavastehnikums.lv 9



17.02.2020. projekta vadības grupas sanāksme Lietuvā

➢Tika risināti jautājumi par:
➢projekta finansējuma sadalījumu

➢plānoto apmācību organizēšanu

➢Apmeklētas vairākas bibliotēkas Alītas pilsētā

Attēla avots: jelgavastehnikums.lv 10



Polijas partneru organizētās apmācības

➢23.11.2020.-27.11.2022. četri Jelgavas tehnikuma pedagogi un 
bibliotekārs piedalījās pirmajās apmācībās

➢Mācības bija plānotas Gižicko pilsētā (Polijā), bet COVID -19 pandēmijas 
dēļ tās tika organizētas tiešsaistē

➢Dalībnieki tika iepazīstināti ar vairākām tēmām: 
➢1.daļā: satura radīšana, autortiesību ievērošana, jauno tehnoloģiju un programmu 

izmantošana. 

➢2.daļā: pedagogu un bibliotēku darba organizācija, īstenojot grāmatu lasīšanas 
veicināšanas un popularizēšanas aktivitātes izglītības iestādēs

11



09.-10.09.2021. projekta vadības grupas sanāksme Latvijā

➢Tika risināti jautājumi par:
➢apmācībām Latvijā

➢jau izstrādātajiem metodiskajiem 
materiāliem lasīšanas popularizēšanai

➢Ekskursija Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Attēla avots: jelgavastehnikums.lv 12



Apmācības Latvijā

➢20.09.2021.-24.09.2021. 

➢Mācības Rīgā organizēja Rīgas Lietuviešu 
vidusskola un Rīgas 93.vidusskola

➢24.09.2021. projekta dalībnieki viesojās Jelgavā

➢Dalībnieki apmeklēja ekspertu lekcijas par 
lasītprasmes veicināšanu un tās nozīmību, kā arī 
savstarpēji dalījās pieredzē

➢Tika organizētas izglītojošas ekskursijas Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā, Raiņa un Aspazijas mājā, 
Imanta Ziedoņa fondā “Viegli”, Jāņa Akuratera 
muzejā, Jelgavas pilsētas bibliotēkā un Bērnu un 
jauniešu bibliotēkā “Zinītis”

Attēla avots: jelgavastehnikums.lv 13



Apmācības Lietuvā

➢08.11.2021.-12.11.2021. Lietuvas pilsētā Alītā

➢Dalībnieki apmeklēja lekcijas par lasītprasmes 
veicināšanu un tās nozīmību, kā arī savstarpēji 
dalījās pieredzē par to, kā veiksmīgāk motivēt 
jauniešus lasīt grāmatas un kādas metodes 
pielietot

➢Tika organizētas izglītojošas ekskursijas Lietuvas 
skolu bibliotēkās

➢Ekskursija uz Lietuvas Nacionālo bibliotēku

Attēla avots: jelgavastehnikums.lv 14



07.-08.04.2022. projekta vadības grupas sanāksme Lietuvā

➢Tika risināti jautājumi par:
➢Lietuvas partneru organizēto mācību novērtēšanu

➢projekta finansēm

➢nepieciešamajiem uzlabojumiem izstrādātajos 
metodiskajos materiālos

➢vēl veicamajiem uzdevumiem - apmācību 
organizēšanu Polijā, konferenču organizēšanu 
katrā valstī

Attēla avots: jelgavastehnikums.lv 15



Apmācības Polijā - klātienē

Tā kā COVID-19 ierobežojumu dēļ sākotnējās apmācības 
tika īstenotas attālināti, pieņemts lēmums organizēt arī 

klātienes apmācības Polijā, Gižicko pilsētā, 

no 2022. gada 3. maija līdz 7. maijam
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«Lasīšana prātam - tas pats, kas fiziski vingrojumi 
ķermenim» Dž.Addisons

Attēla avots: pixabay.com 17


