


▪ Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas bērnu un jaunatnes 
literatūras padomi vēlas pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un 
interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un 
grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt 
lasītprieku.

▪ Sarežģītajā pandēmijas laikā bibliotēkas darbu turpina, tāpēc lasīšanai nav 
šķēršļu. Piedaloties Skaļās lasīšanas sacensībās, skolēniem tiek dota brīnišķīga 
iespēja kļūt par lasīšanas čempionu un konkurēt vietējā, reģionālā, un varbūt 
pat valsts līmenī? Valsts fināls plānots 25. septembrī Gaismas pilī, tā laikā tiks 
izraudzīts valsts lasīšanas čempions. Ja pulcēšanās noteikumi to atļaus, uz 
finālu tiks uzaicināta visa klase.

▪ Nacionālo skaļo lasīšanas sacensību uzvarētājs uz gadu kļūst arī par LNB Bērnu 
direktoru un iegūs ceļojošo balvu savai skolai, ko veidojis stikla mākslinieks 
Ernests Vītiņš. Balvu fondā ir arī dāvanu kartes grāmatu iegādei. Bērnu 
direktora pienākumos ietilps bērnu literatūras un bibliotēku pakalpojumu 
vērtēšana, sava viedokļa paušana medijiem, kā arī LNB lasīšanas veicināšanas 
programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" atbalsts.



Informatīvs seminārs 

skolotājiem

1. marts plkst. 10:00

Pieteikšanās dalībai 

reģionālajā finālā
līdz 15. martam Aizpildot pieteikuma veidlapu, tajā pievienojot īsu 2-3 

minūšu garu video failu ar moto “Rīga lasa”, kas tiks 

publicēts FB kontā Rīga SkaLa

Skolas lasīšanas 

čempiona video 

iesūtīšana 

līdz 7.maijam Iesūtīto finālistu video tiek publicēti FB kontā Rīga SkaLa.

Rīgas fināls līdz 23. maijam Par balvu saņemšanas laiku un veidu notiek individuāla 

vienošanās ar katra finālista skolotāju, lai skolas 

lasīšanas čempions diplomu un piemiņas balvu saņemtu 

pirms mācību gada beigām.

Balvu 

izsniegšana/nosūtīšana

līdz 28.maijam Par balvu saņemšanas laiku un veidu notiek individuāla 

vienošanās ar katra finālista skolotāju, lai skolas 

lasīšanas čempions diplomu un piemiņas balvu saņemtu 

pirms mācību gada beigām.



1.solis – no 

februāra vidus 

līdz 1.maijam

SACENSĪBAS VIETĒJĀ MĒROGĀ ATTĀLINĀTI 

Sacensības notiek starp klases skolēniem:

• 3.marts – 1.kārta (piedalās visi skolēni)

• aprīlis – 2.kārta (piedalās 10 skolēni)

• aprīlis – 3.kārta (piedalās 3 skolēni/finālisti)

2.solis – no 

aprīļa beigām 

līdz vasarai

REĢIONĀLAIS FINĀLS

Piedalās 1 dalībnieks (čempions) no skolas

3.Solis –

septembra 

beigās

NACIONĀLAIS FINĀLS
Valsts finālā sacensības turpinās viens kandidāts no katra reģiona. Šajā konkursā katrs reģionālais 

uzvarētājs lasīs fragmentu no izvēlētās grāmatas. Valsts fināls būs krāšņi svētki, uz kuriem tiks ielūgta 

visa lasīšanas čempiona klase. Starp lasīšanas sesijām uzstāsies populārs mākslinieks vai mūziķu 

grupa. Fināls piesaistīs lielu mediju uzmanību. Valsts Lasīšanas čempions saņems oficiālu trofeju 

(kausu) skolai, kas nākošajā gadā ceļos tālāk. Viņš saņems arī individuālu balvu un dāvanu kartes, ko 

varēs izmantot, lai iegādātos grāmatas. Valsts čempions uz gadu tiks iecelts par Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas Bērnu direktoru – iedvesmotāju.





▪ Matīss Apse

▪ Kitija Rozēna

▪ Kristaps Gailis

▪ Laima Salna

▪ Jēkabs Hanss Kārnups

▪ Kristīne Zdanovska

▪ Alise Spridzāne

▪ Elza Šembele

▪ Mārtiņš Rostoks

▪ Emīlija Fedotova



Matīss Apse

Laima Salna

Mārtiņš Rostoks



REĢIONĀLAIS FINĀLISTS – skolas čempions

Matīss Apse



NACIONĀLO SKAĻĀS LASĪŠANAS SACENSĪBU 
NORISI ATBALSTA:

▪ Valsts Kultūrkapitāla fonds,

▪ Latvijas Nacionālā bibliotēka, 

▪ Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome, 

▪ vietējās bibliotēkas, 

▪ skolas un grāmatnīcas. 

▪ Valsts finālistiem dāsnu dāvanu karšu skaitu nodrošina SIA "Jānis Roze" un apgāds 
"Zvaigzne ABC".

▪ Palīgu rindās ir arī Latvijas pašvaldības, skolotāji, bibliotekāri – reģionālo sacensību 
kuratori un bērnu vecāki.


