
 

 

                                              Bibliotēkās darbu uzsāk  

                                                  Bērnu / jauniešu / vecāku žūrija! 

                                                 Piedalies, lasi un vērtē! 

 Latvijā jau 11 gadus norisinās valsts mēroga lasīšanas veicināšanas 

programma Bērnu žūrija. Tās galvenais mērķis ir modināt un uzturēt bērnos 

lasītprieku, kā arī nodrošināt bibliotēkas ar labāko un jaunāko bērnu grāmatu izlasi.  

 Tā kā kopā ar žūriju ir jau izaugusi viena lasītāju paaudze, 2011. gadā Bērnu 

žūrijai pievienojās Jauniešu žūrija, iesaistot vidusskolu skolēnus. Arī šogad ir kāds 

jauninājums – Vecāku žūrija, kuras mērķis ir mudināt arī pieaugušos lasīt un vērtēt 

grāmatas. Tagad aizraujošajā lasīšanas maratonā var piedalīties visa ģimene! 

Kas jādara, lai kļūtu par Bērnu / jauniešu / vecāku žūrijas ekspertu? 

1. Nāc uz kādu no šīm Alūksnes un Apes novada bibliotēkām: Alūksnes pilsētas, 

Alsviķu, Apes, Gaujienas, Ilzenes, Jaunannas, Liepnas, Mālupes, Mārkalnes, 

Trapenes, Vidagas, Zeltiņu, Māriņkalna bibliotēkas un Malienas un Strautiņu 

pamatskolas bibliotēkas; 

2. Piesakies par Bērnu/ jauniešu/ vecāku žūrijas ekspertu un noslēdz līgumu; 

3. Līdz 2012.gada 30.decembrim izlasi 5 grāmatas no žūrijas kolekcijas atbilstoši 

savai vecuma grupai. Drīkst mainīt 3 savas vecumgrupas grāmatas ar citām 

žūrijas kolekcijas grāmatām, ja tās žūrijas ekspertam šķiet interesantākas; 

4. Kad esi izlasījis 5 grāmatas, aizpildi vienu anketu par, tavuprāt, vislabāko 

grāmatu; 

5. Saņem pārsteigumu! 

 Kā ik gadu, veidojot Bērnu žūrijas kolekciju, eksperti raudzījušies, lai tās būtu 

patiešām jaunākās un labākās Latvijā izdotās grāmatas un lai līdzsvarā atrastos 

tulkotās un latviešu bērnu oriģinālliteratūras piedāvājums. Apstākļos, kad skolās 

nepastāv īpašs ieteicamo grāmatu saraksts, Bērnu žūrijas kolekcija ir kā literārās 

kvalitātes zīme, īpašs ceļvedis skolām un vecākiem, izvēloties grāmatas, kuras bērnam 

būtu ieteicams izlasīt. 

 Bērnu žūrijas pastāvēšanā milzu ieguldījumu sniedz pašvaldības. Pēc Latvijas 

Pašvaldību savienības datiem, 2011.gadā tās šim mērķim kopumā veltīja 112 595 

latus, nodrošinot programmas norisi 450 novadu bibliotēkās. Pateicoties LR Kultūras 

ministrijas finansiālajam atbalstam bibliotēkas, kas piedalās žūrijā saņems grāmatas, 

plakātus, bukletus un balviņas. 

 Arī šogad turpinās labdarības projekts "Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa", kura 

gaitā ikviens var palīdzēt bērnu grāmatām nonākt bibliotēkās, piezvanot uz ziedojumu 

tālruni 90 006 889 un ziedojot vienu latu, vai ziedot naudu ar portāla www.ziedot.lv 

starpniecību.  

 



Aicinām arī Jūs dāvināt savai bibliotēkai kādu no minētajām grāmatām un dot iespēju 

tās izlasīt citiem bērniem! 

Esiet gaidīti novada bibliotēkās! Lai Jums veicas Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 

darbā! Lai vairojas lasītprieks! 

 

Iveta Ozoliņa 

Alūksnes pilsētas bibliotēkas direktore 

 

 

 

Bērnu / jauniešu / vecāku žūrijas grāmatu kolekcija 

1.- 2.klase 

1. 

 

Dieguburti / Inese Zandere. - [Rīga] : Liels un mazs, 

2011. - 86, [1] lpp 

2. 

 

Ežuļa peldriņķis / Māra Cielēna [teksts], Irēna Lūse 

[ilustrācijas]. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2012. - 32, [1] lpp 

3. 

 

Kurmītis un bikses / Zdeņeka Milera sižets un 

ilustrācijas; Eduarda Petiškas teksts; no čehu val. tulk. 

Tamāra Liseka. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011]. - 63 

lpp 

4. 

 

Koko un Riko / Evija Gulbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, 

[2011]. - 50, [4] lpp 

5. 

 

Līzelotei nenāk miegs / Aleksandrs Štefensmeijers; no 

vācu val. tulk. Irīda Miska. - Rīga : Jumava, [2012]. - 

[27] lpp. 

 

3.- 4.klase 



1. 

 

Salmenīte un Čībiņa : dzīve un darbi, 1-2 / Sinika 

Nopola un Tīna Nopola; no somu val. tulk. Maima 

Grīnberga. - [Rīga] : Liels un mazs, 2011. - 119, [1] 

lpp. 

2. 

 

Zīlītes pīlītes pūš : dzejoļi dažāda vecuma bērniem / 

Uldis Auseklis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 51, 

[2] lpp. 

3. 

 

Nozagts oranžs divritenis / Mika Kerenens; no igauņu 

val. tulk. Linda Gaismiņa. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, 

[2012]. - 99, [2] lpp. 

4. 

 

Būtnes bēg / Mikolajs Ložiņskis; no poļu val. tulk. 

Ingmāra Balode. - [Rīga] : liels un mazs, [2011]. - 115 

lpp. 

5. 

 

Labu labais, kreisi kreisais / Anna Strautniece. - Rīga 

: Alis, 2011. - 107, [1] lpp. 

5.- 7.klase 

1. 

 

Atnācēji / Valdis Rūmnieks. - Rīga : Zvaigzne ABC, 

[2011]. - 150, [2] lpp. 

2. 

 

Mans draugs Pērsijs, Bufalo Bils un es / Ulfs Starks; 

no zviedru val. tulk.: Anika Frīdenberga, Inese 

Dragūne, Inga Grezmane. - [Rīga] : Liels un mazs, 

2011. - 223 lpp. 



3. 

 

Nekrietnais Alfrēds / Māris Rungulis. – Rīga : Liels 

un mazs, 2012. – 76 lpp. 

4. 

 

Emīlija dīvaine / Regers R., Grunere Dž. – Rīga : Jāņa 

Rozes apg., 2011. – 266.lpp. 

5. 

 

Erebos : trilleris / U. Poznanski; [no vācu val. tulk. 

Meldra Bērziņa]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 

374, [2] lpp. 

8.- 12.klase 

1. 

 

Zemeņu blūzs / A. Akmentiņš. – Rīga : Zvaigzne 

ABC, 2012. – 117.lpp. 

2. 

 

75 dienas / Ilze Eņģele. - Rīga : Zvaigzne ABC, 

[2011]. - 191, [1] lpp. 

3. 

 

Starp pelēkiem toņiem / Rūta Šepetis; no angļu val. 

tulk. Silvija Brice. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011]. - 

350, [1] lpp. 

4. 

 

Dzīve uz ledusskapja durvīm / Kuipere A. – Rīga : 

SIA biznesa augstskola „Turība”. 2010. - 230lpp. 



5. 

 

Dubultnieki un citi stāsti / Toms Kreicbergs; no 

angļu val. tulk. Ingus Josts. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, 

[2011]. - 172, [2] lpp. 

Vecāku žūrija 

1. 

 

Skolas sāpes / Daniels Penaks; no franču val. tulk. 

Agnese Kasparova. – Rīga : OMNIA MEA, 2012. – 

263 lpp. 

2. 

 

Savādais atgadījums ar suni naktī / Marks Hedons; 

no angļu val. tulk. Māra Cielēna. – [Rīga] : Jāņa Rozes 

apg., 2012. - 253, [1] lpp. 

3. 

 

Kafka un ceļojošā lelle / Džordi Sjerra i Fabra; tulk. 

Lauma Jurševska. - Rīga : Pētergailis, [2011]. - 111, 

[1] lpp. 

4. 

 

Doplers : romāns / Ērlenns Lū; no norvēģu val. tulk. 

Ilze Kačevska. 

Rīga : Nordisk, 2011. -122, [1] lpp. 

5.  Piekto grāmatu Vecāku žūrijas lasīšanai un vērtēšanai 

jāizvēlas no Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatu klāsta. 

Aicinām vecākus diskutēt ar bērniem par šo grāmatu! 

 

 

 

 


