
 

LASĪŠANAS VEICINĀŠANAS PROJEKTA “BIBLIOTĒKA” VIDEO SIŽETU KONKURSA NOLIKUMS 
 
1. KONKURSA MĒRĶI 
1.1. Popularizēt lasīšanu kā lietderīgu un attīstošu brīvā laika nodarbi. 
1.2. Veicināt lasīšanas paradumu veidošanos ģimenēs ar bērniem pirmsskolas un skolas vecumā. 
1.3. Vērst sabiedrības uzmanību uz lasīšanu kā uz pārmantojamu vērtību. 
 
2. KONKURSA UZDEVUMI 
2.1. Lai piedalītos lasīšanas veicināšanas “Bibliotēka” video sižetu konkursā, dalībniekam ir jāuzņem un 
konkursam jāiesūta viens vai vairāki video kurā viens vai vairāki bērni pirmsskolas vai skolas vecumā 
atbild uz vecāku vai kāda cita ģimenes locekļa uzdotiem jautājumiem: 

o Kas ir grāmata?  
o Ko var izlasīt grāmatās?  
o Kāpēc cilvēki lasa grāmatas?  

o Kādas grāmatas Tev patīk vislabāk?  

o Kas ir pats foršākais, ko Tu esi izlasījis/atradis grāmatā? 

2.2. Tehniskās prasības: video jābūt uzņemtam horizontālā formātā.  
 
3. DALĪBNIEKI 
3.1. Iesūtīt video materiālu/-s konkursam drīkst jebkurš interesents vecumā virs 18 gadiem. Konkursā 
piedalīties īpaši tiek aicināti vecāki ar bērniem pirmsskolas un skolas vecumā. 
3.2. Konkursa dalībnieks, iesniedzot video materiālu/-s, ir atbildīgs par to, lai iesniegtajos video  redzamie 
bērni un citi cilvēki, ja tādi redzami, būtu devuši atļauju video publiskošanai. 
3.3. Konkursa dalībnieks, iesniedzot video materiālu/-s, garantē, ka ir video materiālā redzamais/-ie 
bērns-/i ir tiešā viņa aizbildniecībā, un viņam ir tiesības lemt par video materiālu, kuros šis bērns ir 
redzams. izplatīšanu un publicēšanu.  
3.3. Konkursa dalībnieks garantē, ka iesūtītais/-ie video ir viņa oriģināldarbs un gatavots speciāli šim 
konkursam.  
3.4. Dalība konkursā ir individuāla.  
 
4. PIETEIKŠANĀS 
4.1. Iesniedzot video materiālu/-s, dalībniekam obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, kontakttālruņa 
numurs un e-pasta adrese.  
4.2. Iesniedzot video materiālu/-s konkursam, dalībnieks piekrīt, ka viņa personas dati tiks apstrādāti 
saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR), un var tikt publiskoti lasīšanas veicināšanas 
projekta “Bibliotēka” un tā iniciatora “Baltic International Bank” mājas lapā, sociālajos tīklos, rakstošajos 
un raidošajos medijos un citos publicitātes kanālos, kas var tikt izmantoti šī konkursa popularizēšanai. 
4.3. Video konkursam var iesniegt līdz 2020. gada 15. maija plkst. 23.59, elektroniski, sūtot uz e-pastu 
biblioteka@bib.eu ar norādi “Konkursam”. Darbam jābūt augšuplādētam mākoņu pakalpojuma 
platformā (Dropbox, iCloud, Failiem, WeTransfer u.c.), un e-pastā jānosūta links, kas ļauj darbam piekļūt 
un to lejuplādēt.  
4.4. Organizatoriem ir tiesības nepieņemt darbus, kas neatbilst Konkursa nolikumam un Latvijas 
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; ir pretrunā ar vispārpieņemtajām morāles un ētikas 
normām; satur jebkāda veida reklāmu. 
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5. DARBU VĒRTĒŠANA 
5.1. Izvērtējot darbus, tiks ņemts vērā iesūtīto video materiālu saturs, oriģinalitāte un video kvalitāte.  
5.2. Darbu vērtēšanas komisija: “Baltic International Bank” mārketinga vadītāja Ilze Vītola; lasīšanas 
veicināšanas projekta “Bibliotēka” satura veidotāja Daiga Katrīna Bitēna, lasīšanas veicināšanas projekta 
“Bibliotēka” kinomatogrāfs Artūrs Šulbergs.  
 
 
6. KONKURSA BALVA 
6.1. Divi konkursa dalībnieki, kura iesūtītos video žūrijas komisija atzīs kā sirsnīgākos, kvalitatīvākos, 
konkursa saturam atbilstošākos, saņems balvu – 100 EUR un 50 EUR dāvanu karti grāmatnīcās “Jānis 
Roze”. 
6.2. Konkursa organizatori patur tiesības balvu fondu papildināt ar specbalvām.  
 
7. KONKURSA NORISES TERMIŅI 
7.1. Darbu iesūtīšana konkursam līdz 2020. gada 15 maija plkst. 23.59 (sīkāk skatīt punktu 4.). 
7.2. Darbu vērtēšana līdz 2020. gada 29. maijam.  
7.3. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2020. gada 1. jūnijā. Rezultāti tiks publicēti lasīšanas veicināšanas 
projekta “Bibliotēka” mājas lapā http://www.manabiblioteka.lv/ un projekta sociālo tīklu profilos un 
citos komunikācijas kanālos, kā arī uzvarētājiem personīgi. 
7.4. Ņemot vērā saņemto darbu skaitu, organizatoriem ir tiesības pagarināt vai saīsināt konkursa 
pieteikšanās posmu vai darbu izvērtēšanas laiku. 
 
8. VIDEO MATERIĀLU IZMANTOŠANA 
8.1. No interesantākajiem iesūtītajiem video lasīšanas veicināšanas projekts “Bibliotēka” izveidos video 
sižetus ar apkopotām bērnu atbildēm uz konkursa jautājumiem.  
8.2. Izveidotie video tiks izplatīti lasīšanas veicināšanas projekta “Bibliotēka” mājas lapā, sociālajos tīklos 
un citos publicitātes kanālos, tajā skaitā rakstošajos un raidošajos medijos, ar mērķi popularizēt projektu 
“Bibliotēka”; lasīšanu kā lietderīgu un attīstošu brīvā laika nodarbi; veicināt lasīšanas paradumu 
veidošanos ģimenēs ar bērniem pirmsskolas un skolas vecumā un vērst sabiedrības uzmanību uz lasīšanu 
kā uz pārmantojamu vērtību. 
8.3. Visi Konkursam iesniegtie video materiālam, kas atbilst Konkursa nolikumam, var tikt izmantoti 
publicitātes nolūkos projekta “Bibliotēka” ievaros. Organizators ir tiesīgs veikt darbu reproducēšanu, 
publicēšanu un izstādīšanu bez termiņa ierobežojuma. Visas Konkursam iesniegto darbu materiālu 
autora mantiskās tiesības (video faili) tiek nodotas Organizatora īpašumā. Arī autors ir tiesīgs veikt savu 
darbu publicēšanu, reproducēšanu un izstādīšanu bez termiņa ierobežojuma. Konkursa dalībnieks – 
video autors –, iesniedzot fotogrāfijas Konkursam, piekrīt to izrādīšanai atbilstoši šajā nolikumā 
norādītajam. 
 
9. ORGANIZATORI 
9.1. Konkursu rīko lasīšanas veicināšanas projekts “Bibliotēka”, ko iniciējusi un finansē “Baltic 
International Bank”. 
9.2. Lai sazinātos ar konkursa organizatoriem, lūgums sūtīt vēstuli uz e-pasta adresi biblioteka@bib.eu 
vai zvanīt +371 25629847. 
 
10. CITI NOTETIKUMI 
10.1. Iesniedzot video materiālus, konkursa dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar Konkursa nolikumu 
un piekrīt tā nosacījumiem. 
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