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Informācija par iepriekšējā gada aktualitātēm nozarē
(publiskās un skolu bibliotēkas)
Izdevumi / vadlīnijas 
Dalība semināros / konferencēs
Uzziņas / konsultācijas par aktuālajiem jautājumiem
Jaunu sadarbību veidošana 
RGBjaunieši vēstkopa

LNB Bibliotēku attīstības centra atbalsts
bibliotekāriem darbā ar bērniem un jauniešiem



Nozares resursi



Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes
2022.-2027. gadam

Virsmērķis  i r  bērniem, jauniešiem un
ģimenēm atbalstoša sabiedrība,  kas
veic ina ģimeņu labklāj ību,  moderni  un
pieejami agr īnā atbalsta un intervences
pakalpojumi,  kas sekmē bērnu un
jauniešu vesel īgu att īst ību un
vienl īdzīgas iespējas ,  mazina
nabadzības un sociā lās atstumtības
r iskus bērniem, jauniešiem un ģimenēm,
nodrošinot valsts  kopīgu izaugsmi.



Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 
2022.-2027. gadam

1.  mērķis :  Sekmēt bērnu un jauniešu
drošību,  att īst ību,  psiholoģisko un
emocionālo labklāj ību.  
2.  mērķis :  Vienl īdzīgas iespējas īpaši
atbalstāmo bērnu un jauniešu grupām.
3.  mērķis :  Jauniešu att īst ība,  dzīves
kval i tātes uzlabošana un l īdzdal ības
st ipr ināšana.  
4.  mērķis :  Tautas ataudze Latvi jā .



Veselības ministrijas kampaņa "Ieskaties acīs! Ņirgāšanās 
- nav smieklīgi!"

Viens no emocionālās vardarbības veidiem, kas spēj
ietekmēt jauniešu psihi  un atstāt  tā lejošas sekas
vesel īgai  pusaudža att īst ībai ,  i r  ņ irgāšanās jeb
mobings izgl ī t ības vidē.  

Kampaņas " Ieskat ies acīs !  Ņirgāšanās – nav smiekl īg i !"
la ikā sadarbībā ar  jomas ekspert iem ir  izstrādāti
prakt iski  un informatīvi  mater iā l i  pusaudžiem, viņu
vecākiem, skolotāj iem un skolu vadībai ,  kā ar ī
īstenotas reklāmas akt iv itātes televīz i jā ,  v idē,  radio,
drukātajos un digitā la jos medi jos.

Kampaņa "Ieskaties acīs! Ņirgāšanās - nav smieklīgi!"

Prezentācija no 08.12.2022 semināra 

https://esparveselibu.lv/kampana/ieskaties-acis-nirgasanas-nav-smiekligi
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/33845707.pdf
https://dom.lndb.lv/data/obj/file/33845707.pdf


IFLA vadlīnijas bibliotēku pakalpojumiem bērniem vecumā no 
0 līdz 18 gadiem

Vadl īni jas sastāv no ievada,  septiņām daļām un
atsaucēm. Katrā daļā i r  apakšnodaļas ,  kurās t iek
aprakst īt i  vērtīgi  ieteikumi kā labāk organizēt
darbu bibl iotēkā ar  bērniem un jauniešiem .  Sol i
pa sol im ir  aprakst ītas būtiskākās l ietas ,  la i
veidotu vidi  bērniem un jauniešiem bibl iotēkās
patīkamāku un atvērtāku  – sākot ar  bibl iotēkas
misi ju ,  mērķiem un beidzot ar  ieteikumiem kā
veicināt bērnu un jauniešu bibl iotēkas vai
nodaļas popular itāt i .

Vadl īni jas

https://dom.lndb.lv/data/obj/file/33771617.pdf


Skolas bibliotēka - atbalsts pilnveidotajā mācību saturā

Izdevumu ievada teorēt iskā daļa ,  kurā ietverta
svar īgākā aktuālā informāci ja ,  kas jāz ina skolu
bibl iotekāriem un cit iem izgl ī t ības iestādes
darbiniekiem, la i  nodrošinātu kval itat īvu mācību
procesu skolā .  Katrā teorēt iskās daļas
apakšnodaļā pieejami normatīvie dokumenti  vai
c it i  noderīgi  informāci jas resursi  par konkrēto
tēmu. Izdevuma otrajā daļā aplūkoti  praktiski
piemēri ,  kā skolu bibl iotēkas īsteno konkrētas
akt iv itātes un pasākumus skolas bibl iotēkā.
Izdevumu noslēdz noderīgu informāci jas resursu
saraksts ,  kur i  izmantojami profesionālaja i
pi lnveidei ,  darbam mācību stundās un nodarbībās
bibl iotēkā.Izdevums

https://dom.lndb.lv/data/obj/file/33757574.pdf


Iekļaujoša vide

Ceļvedis  satur informāci ju ,  speciā l istu ieteikumus un par z inātnē balst ītas ,
prakt iskas un par labām atzītas metodes.  Ceļvedis  sniedz neiropsihiatr isku
skaidrojumu bērna vai  jaunieša atšķir īgaja i  uzvedībai .  

Ceļvedis  i r  paredzēts pr imāri  l ietošanai  pirmsskolas izgl ī t ības iestādēs,
skolās un mājās,  bet noderēs ar ī  c itās vidēs,  piemēram brīvā la ika
akt iv itātēs.  

Ceļveža mērķis  i r  att īst ī t  v idi ,  vadības paņēmienus un audzināšanas modeļus
tā,  la i  neiropsihiatr iskā spektra bērns vai  jauniet is  saņemtu pēc iespējas
labāku atbalstu.  

Ceļvedī  t iek piemērota pozit īvā psiholoģi ja  un pozit īvā pedagoģi ja ,  izklāst īta
citstarp pašl īdzjūt ības prasmju nozīme un skaidrots ,  kāda ir  att ieksme bez
šķēršļ iem. Publ iskās bibl iotēkas savos gada pārskatos un skolu bibl iotēkas
ikgadējās t iešsaistes anketās atz īst ,  ka bibl iotekāriem trūkst  z ināšanu par to,
kā strādāt ar  bērniem un jauniešiem, kuriem ir  speciā lās vajadzības.  

Bērni  un jaunieši  ar  neiropsihiatr iskaj iem traucējumiem: ieteikumi
bibl iotekāriem.

Grāmata

https://www.biblioteka.lv/berni-un-jauniesi-ar-neiropsihiatriskajiem-traucejumiem-ieteikumi-bibliotekariem/
https://www.autisms.lv/shop/params/category/294130/item/2851500/


Grāmatas 

Par grāmatu Literatūras ceļvedī 

Sirds plaukstā
Vinko Mēderndorfers

Gabaliņš dvēseles
Henrika Andersone

Zilās zāles vasara
Edvards van de Vendels

Es esmu Boss
Zane Zusta

https://www.literaturascelvedis.lv/post/m%C4%93derndorfers-vinko-sirds-plaukst%C4%81-iesaka-madara-freivalde
https://www.literaturascelvedis.lv/post/m%C4%93derndorfers-vinko-sirds-plaukst%C4%81-iesaka-madara-freivalde
http://aminori.lv/gramatu-veikals/sirds-plauksta/
https://liels-un-mazs.myshopify.com/collections/ierosmes-materiali/products/gabalins-dveseles
https://liels-un-mazs.myshopify.com/collections/gramatas/products/zilas-zales-vasara
https://www.zvaigzne.lv/lv/gramatas/apraksts/199655-es_esmu_boss.html


@mazie.lasitaji

No 6. līdz 12. martam norisināsies jau trešā Bērnu
mentālās veselības nedēļa 'Runā ar mani' ar mērķi izglītot
vecākus un atbalsta personas par bērna mentālo veselību,
kā arī informēt par resursiem, kur rast palīdzību Latvijā.

Šī gada bērnu mentālās nedēļas ietvaros - visas nedēļas
garumā būs iespēja sekot līdzi @mazie.lasitaji IG kontam,
kura saturu veido Laura Jambuševa.

Visas nedēļas garumā Laura iepazīstinās ar dažādām
grāmatām, kas domātas bērniem un jauniešiem par
mentālo veselību un emocionālo labsajūtu.

Laura ir ģimenes un bērna tiesību asociētā pētniece
organizācijā “Baltic Human Rights Society”, kā arī Saeimas
Juridiskā biroja juridiskā padomniece.

https://www.instagram.com/mazie.lasitaji/


Profesionālā pilnveide 

Bērniem un jauniešiem informāci ja  i r  nepieciešama uzreiz .
Bibl iotekāram ir  jāspēj  uzdot pareiz ie jautājumi ,  la i
noskaidrotu,  kādas i r  bērna un jaunieša intereses.
Bibl iotekāram ir  jāapzinās,  ka viņš i r  p ieaugušais ,  v iņa
smadzenes ir  vairāk att īst ī jušās,  v iņa kognit īvās spējas
( izz ināšanas funkci ja  un apziņa jeb izprante)  i r  c itā l īmenī
nekā bērniem un jauniešiem. 
Ja grāmatas nosaukumā nebūs meklētais  ats lēgvārds,
bērns un/vai  jauniet is  var  šo grāmatu neizvēlēt ies .
Bibl iotekāra uzdevums ir  atgādināt par grāmatā esošo
satura rādītāju un atsaucēm. 
Vai  Domes ci lvēki  z ina par bibl iotēku un tās sniegtaj iem
pakalpojumiem? 
Aktuāla medi jprat ība

Grāmata pieejama LNB kopkatalogā 

https://www.biblioteka.lv/books/literacy-and-reading-programmes-for-children-and-young-people-case-studies-from-around-the-globe/
https://www.biblioteka.lv/books/literacy-and-reading-programmes-for-children-and-young-people-case-studies-from-around-the-globe/


Profesionālā pilnveide 

Tiek radītas digitā lās kolekci jas ,  t iek piedāvāti  attāl ināt ie
pakalpojumi 
Esošie k lāt ienes pakalpojumi t iek īstenoti  attāl ināt i  
Lasīt  par c itu sajūtām kr īzes la ikā dod kopības sajūtu 
Lasot par varoņiem/tēl iem, kuri  piedzīvo ko l īdzīgu mums,
pal īdz vieglāk izdzīvot un pārdzīvot šo posmu
Paplašinās sadarbības iespējas 

Covid 19 la iks 

"Bib l iotēkas un grāmatas dod mums cer ību,  drosmi  un iespējas
kr īzes  la ikos"

Grāmata pieejama LNB kopkatalogā 

https://www.biblioteka.lv/books/literacy-and-reading-programmes-for-children-and-young-people-case-studies-from-around-the-globe/
https://www.biblioteka.lv/books/literacy-and-reading-programmes-for-children-and-young-people-case-studies-from-around-the-globe/


Noderīgi resursi

Seminārs "Lauzt robežas - meklēt identitātes"
 
 

Lietuvas Nacionālās bibliotēkas agrīnās lasīšanas
veicināšanas forums. 

https://www.biblioteka.lv/atskats-uz-seminaru-lauzt-robezas-meklet-identitates/
https://www.youtube.com/watch?v=lxnglhTd0lI


Tendences 



Ilgtermiņa projekti

Jūrmalas Centrālās
bibl iotēkas Bērnu
nodaļas vadītājas
Ingunas Radziņas
veidotais  lauvēns
pavada māsiņu Mart iņu
ceļā pa Latvi jas
bibl iotēkām. Mart iņa i r
v iesojusies Dobelē,
Skr īveros,  Konesē,
Aizkrauklē,  Valmierā,
Misā (Vecumnieku
pagasts) .  (#mart inacelo)



Ilgtermiņa projekti



Ilgtermiņa projekti



Lasītāju klubi

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts
ģimnāzi jas 10.-12.  k lases

Ogres Centrālās bibl iotēka



Lasītāju klubi



Ģimenei draudzīga bibliotēka

KAD LASA VISA ĢIMENE! 

Grāmatas ir klusi un uzticami draugi, prātīgi padomnieki un
vislabākie skolotāji, kas atrodas mūsu tuvumā kopš pašas
bērnības.

Sestdien, 4. martā, plkst. 11.00 Bērnu bibliotēka “Zīlīte”
(Mihoelsa ielā 58, tālr. 65421750) aicina ģimenes ar
pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem uz pasākumu
“Mēs grāmatas ielūdzam pie sevis ciemos kā radus”. 

Dalībniekiem būs iespēja piedalīties lasīšanas veicināšanas
aktivitātēs, grāmatu fragmentu skaļajā lasīšanā un mēles
vingrinājumu sacensībās. 

Pasākuma publicitātes vajadzībām tā laikā var tikt veikta
fotografēšana.

VEIDOSIM LASĪŠANAS TRADĪCIJAS! 

#Bērnubibliotēka #Ģimenes #Grāmatas #Lasītprasme

https://www.facebook.com/hashtag/b%C4%93rnubibliot%C4%93ka?__eep__=6&__cft__[0]=AZXbE_RjBzeEvslgexR2LkwZ3r5WgedH-oyViB-PoHVWCKBoe7bLIkQ6-U6kTyG4OIQ3MZdQdlCv2KJGPxXqC7ngsjFb3PCiLRZz7QANgi2XIbKHNWr4EqlkGz7qpvGXLFt6_caoRxjon7jdmkUEUJW6jj-_uzji6X8g3tnqwZ6L3rzUEGTIzc_VXK5RrKMZN9w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%C4%A3imenes?__eep__=6&__cft__[0]=AZXbE_RjBzeEvslgexR2LkwZ3r5WgedH-oyViB-PoHVWCKBoe7bLIkQ6-U6kTyG4OIQ3MZdQdlCv2KJGPxXqC7ngsjFb3PCiLRZz7QANgi2XIbKHNWr4EqlkGz7qpvGXLFt6_caoRxjon7jdmkUEUJW6jj-_uzji6X8g3tnqwZ6L3rzUEGTIzc_VXK5RrKMZN9w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/gr%C4%81matas?__eep__=6&__cft__[0]=AZXbE_RjBzeEvslgexR2LkwZ3r5WgedH-oyViB-PoHVWCKBoe7bLIkQ6-U6kTyG4OIQ3MZdQdlCv2KJGPxXqC7ngsjFb3PCiLRZz7QANgi2XIbKHNWr4EqlkGz7qpvGXLFt6_caoRxjon7jdmkUEUJW6jj-_uzji6X8g3tnqwZ6L3rzUEGTIzc_VXK5RrKMZN9w&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/las%C4%ABtprasme?__eep__=6&__cft__[0]=AZXbE_RjBzeEvslgexR2LkwZ3r5WgedH-oyViB-PoHVWCKBoe7bLIkQ6-U6kTyG4OIQ3MZdQdlCv2KJGPxXqC7ngsjFb3PCiLRZz7QANgi2XIbKHNWr4EqlkGz7qpvGXLFt6_caoRxjon7jdmkUEUJW6jj-_uzji6X8g3tnqwZ6L3rzUEGTIzc_VXK5RrKMZN9w&__tn__=*NK-R


Jaundzimušajiem dāvaina grāmatiņu

No 2023.  gada 1.  janvāra katram
jaundzimušajam Siguldas novadniekam būs
iespēja dāvanā saņemt grāmatu – vienu no
dzejas bi lžu grāmatu sēr i jas “Bikibuks”
izdevumiem. Lai  dāvanu saņemtu,  vecāki  i r
a ic ināt i  kopā ar  mazo novadnieku doties uz
kādu no Siguldas novada bibl iotēkām.

Lai  dāvana taptu,  kopā strādājuši  kultūras
centrs “Siguldas devons” ,  S iguldas novada
bibl iotēka un Siguldas novada pašvaldība.

https://www.youtube.com/watch?v=PPlKgzlXIeg


Pasaules lielākā mācību stunda 

2022.  gads bi ja  septīta is  gads,  kad skolas visa pasaulē t ika
aic inātas iesaist ī t ies Pasaules l ie lākās mācību stundas akci jā
un r īkot stundas,  kas  velt ītas i lgtspēj īgas att īst ības tēmu
iepazīšanai .  Ar ī  šogad akci ja  guva plašu atsaucību Latvi jā ,  un
tajā iesaist ī jās  izgl ī t ības iestādes no Alūksnes,  Brocēniem,
Cēsīm,  Daugavpi ls ,  Jūrmalas,  Pr iekules,  Riebiņiem, Rīgas un
Ventspi ls .  

Pasaules l ie lākajā mācību stundā ik gadu t iek
padzi ļ ināt i  aplūkota kāda no ANO I lgtspēj īgas
att īst ības mērķos izceltajām pasaules
problēmām, kurām kopīgi  t iek meklēt i
r is inājumi.  Stundas aic ina uz pi lsonisko
l īdzdal ību un ikviena ci lvēka potenciāla un
spēju apzināšanos,  r is inot globāl i  nozīmīgus
jautājumus.

https://www.unesco.lv/lv/jaunums/aicinot-uz-pilsonisku-lidzdalibu-noslegusies-pasaules-lielaka-macibu-stunda-2022?utm_source=http%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F


Instagram live video

Grāmatu blogere Ulrika Ūpe un LNB Atbalsta
biedrības pārstāve Sanita Kitajeva par grāmatu
"Vai grāmatai ir knābis?"

Saruna pieejama te. 

https://www.instagram.com/p/CnEdP_2uoy0/


Medijpratība 

“Kad internetu lieto tu, atceries par drošību!” 

“Sākumpunkts medijpratībai – materiāli un
metodes darbam ar bērniem un jauniešiem” 

https://www.biblioteka.lv/kad-internetu-lieto-tu-atceries-par-drosibu-atskats/,
https://www.biblioteka.lv/kad-internetu-lieto-tu-atceries-par-drosibu-atskats/,
https://www.biblioteka.lv/pieejams-seminara-sakumpunkts-medijpratibai-materiali-un-metodes-darbam-ar-berniem-un-jauniesiem-ieraksts-un-prezentacijas/
https://www.biblioteka.lv/pieejams-seminara-sakumpunkts-medijpratibai-materiali-un-metodes-darbam-ar-berniem-un-jauniesiem-ieraksts-un-prezentacijas/


Sadarbības



esi centrs
2022. gada 7. aprīlī notika tematiskās
diskusijas darbā ar bērniem un jauniešiem,
kurā piedalījās arī esi centrs pārstāve
Madara Mickeviča ar priekšlasījumu
"Emocionālā inteliģence bibliotēkā". 

Sadarbībā ar LNB Kompetenču attīstības
centru 2022. gada 12. oktobrī tika rīkots
4h klātienes seminārs “Sociāli emocionālās
prasmes darbā ar bērniem un jauniešiem”. 

https://dom.lndb.lv/data/obj/file/33403795.pdf


esi centrs

esi centrs tīmekļvietne 

https://www.esicentrs.lv/
https://www.esicentrs.lv/


Jaunieši 



Kā sasniegt jaunieti?

Uzrunāj iet  v iņu tur ,  kur viņš i r . . . .

Attēli vai teksts?

Sarežģītais teksta uzdevums. Diskusija. 
Izdevniecība "Liels un mazs" Rīgas Grāmatu svētkos 2022. gada 5.
novembrī rīkoja diskusiju par bērnu lasītprasmi un spēju saprast
izlasītā teksta jēgu gan drukātos, gan digitālos medijos. Sarunu
vadīja dzejniece Inese Zandere, piedalījās LU profesore Zanda
Rubene, pedagogs Andris Krieķis un žurnāliste Laura Dumbere. 

https://satori.lv/article/sarezgitais-teksta-uzdevums-diskusija?fbclid=IwAR3ZvzYwVyHy0Zrzoqed5bZ2ascFYzh_f306Kle79FjaVXllT864jptNjfc
https://satori.lv/article/sarezgitais-teksta-uzdevums-diskusija?fbclid=IwAR3ZvzYwVyHy0Zrzoqed5bZ2ascFYzh_f306Kle79FjaVXllT864jptNjfc


TikTok publiskajās bibliotēkās 
Auces bibliotēka 
Gulbenes novada bibliotēka 
Inčukalna bibliotēka 
Jūrmalas Centrālās bibliotēkas bērnu nodaļa 
Kuldīgas Galvenā bibliotēka 
Latgales Centrālā bibliotēka 
Latvijas Nacionālā bibliotēka 
Ogres Centrālā bibliotēka 
Pārventas bibliotēka 
Pelču bibliotēka 
Pļaviņu Bērnu bibliotēka 
Preiļu Galvenā bibliotēka 
Rožupes bibliotēka 
Salaspils bibliotēka 
Sutru bibliotēka
Talsu Galvenā bibliotēka 
Vārmes bibliotēka 
Ventspils bibliotēka 

Drošība TikTok

Informācija par TikTok

https://www.tiktok.com/@auces.biblioteka?lang=en
https://www.tiktok.com/@gulbenes.biblioteka
https://www.tiktok.com/@incukalna_biblioteka?lang=en
https://www.tiktok.com/@jucbbn?lang=en
https://www.tiktok.com/@kuldigamainlibrary?lang=en
https://www.tiktok.com/@lcbbibliotekars?lang=en
https://www.tiktok.com/@lnbiblioteka?lang=en
https://www.tiktok.com/@ogrescentralabiblioteka
https://www.tiktok.com/@parventa_library?lang=en
http://tiktok.com/@pelcu..biblioteka?lang=en
https://www.tiktok.com/@plavinu_bibl_berniem?lang=en
https://www.tiktok.com/@preilubiblioteka
https://www.tiktok.com/@rozupes_biblioteka?lang=en
https://www.tiktok.com/@salaspilsbiblioteka?lang=en
https://www.tiktok.com/@sutru.biblioteka?lang=en
https://www.tiktok.com/@talsugalvenabiblioteka
https://www.tiktok.com/@varmesbiblioteka?lang=en
https://www.tiktok.com/@ventspilsbiblioteka
https://drossinternets.lv/lv/posts/view/drosiba-tiktok
https://drossinternets.lv/lv/materials/download/drosiba-tiktok


TikTok praksē 



TikTok runā
#BookTok

Apgāds "Jānis Roze" Interneta grāmatu veikals Globuss

#latvian booktok #latvian book recommendations

#book recommendation #book reviews

#library books

https://www.janisroze.lv/lv/jr-iesaka/tiktok-runa.html
https://eglobuss.lv/tiktok-runa?page=1&display=grid


Grāmatas angļu valodā 



Jauniešu iniciatīvas 



Ieteikumi no jauniešiem 

Piesaistīt influencerus / viedokļu līderus 
Veidot jauniešiem saistošu saturu sociālajos tīklos
Telpā, kur atrodas jaunieši, pielīmēt plakātus, slavenību/ievērojamu cilvēku citātus
Vaicāt viņu viedokli
Ievietot informāciju e-klasē
Vieta, kur īstenot grupu darbus; stāvgaldi; bumbas utt.
Ieteikumu kastīte
Tikšanās ar koučiem par to, kā sadarboties  
Pašiem apdzīvot to vietu/telpu, kura ir atvēlēta jauniešiem
Debašu klubi 

 



Ideja



Iknedēļas jautājums 
#jautājumsbibliotekāriem



Pusaudžu resursu centra diskusiju cikls

Informācija Facebook

https://www.facebook.com/pusaudzim/posts/pfbid0RLX9z9cs3fSf67pzKn8HwzcqCrXeUwNFXdigdS9ZgYm2gmphyEeVihJbSz16MYdJl


Kopsavilkums





Lai izdodas! Madara Freivalde
madara.freivalde@lnb.lv



Paldies!


