LASĪŠANAS VEICINĀŠANAS PROJEKTA “BIBLIOTĒKA” AKCIJAS “LITERATŪRAS SKOLOTĀJS” NOLIKUMS
1. AKCIJAS MĒRĶI
1.1. Popularizēt lasīšanu kā lietderīgu un attīstošu brīvā laika nodarbi.
1.2. Veicināt lasīšanas paradumu veidošanos.
1.3. Vērst sabiedrības uzmanību uz lasīšanu kā uz pārmantojamu vērtību.
2. AKCIJAS UZDEVUMI
2.1. Lai piedalītos lasīšanas veicināšanas “Bibliotēka” Akcijā “Literatūras skolotājs”, Dalībniekam uz epastu biblioteka@bib.eu ir jāiesūta rakstīts stāsts vai video materiāls – personīgs vēstījums par savu
literatūras skolotāju vai citu īpašu cilvēku, kurš Dalībnieku “ievedis grāmatu pasaulē”.
3. DALĪBNIEKI
3.1. Pieteikties Akcijai drīkst jebkurš interesents vecumā virs 18 gadiem.
3.2. Dalībnieks, iesniedzot rakstīto stāstu vai video materiālu, ir atbildīgs par to, lai tajā minētās un
redzamās personas, tajā skaitā bērni, būtu devuši atļauju pieteikuma iesniegšanai, un iespējamai šī
materiāla publiskošanai projekta “Bibliotēka” publicitātes ietvaros.
3.3. Dalība konkursā ir individuāla.
4. PIETEIKŠANĀS
4.1. Piesakoties Akcijai, Dalībniekam ir obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, kontakttālruņa numurs; epasta adrese un neliels apraksts par sevi (ap 150 vārdiem).
4.2. Gadījumā, ja iesūtīts tiek rakstīts stāsts, vēlams to iesūtīt atsevišķā Word vai PDF dokumentā,
pievienojot to kā e-pasta pielikumu. Vēlamais stāsta garums ap 1000 vārdiem.
4.3. Gadījumā, ja iesūtīts tiek video stāsts, vēlams to uzņemt horizontālā (16:9) formātā. Vēlamais video
garums ap 7 minūtēm. Sūtot pieteikumu, video failu ieteicams augšuplādēt kādā no
mākoņpakalpojumiem (Failiem.lv, Dropbox, WeTransfer u.c.) un e-pastā norādīt saiti uz augšuplādēto
materiālu.
4.3. E-pasta vēstule 4.1. punktā norādīto informāciju un pievienotu dokumentu vai video failu jāiesūta
līdz 2022. gada 28. februāra plkst. 23.59, uz e-pastu biblioteka@bib.eu ar norādi “Akcijai”.
4.4. Iesniedzot pieteikumu aAkcijai, Dalībnieks piekrīt, ka viņa un viņa stāstā minēto personu 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.
4.6. Iesniedzot pieteikumu, Dalībnieks piekrīt, ka viņa iesūtītais rakstītais stāsts vai uzņemtais video var
tikt publiskots projekta “Bibliotēka” aktivitāšu ietvaros.
4.7. Organizatoriem ir tiesības nepieņemt pieteikumus, kas neatbilst Akcijas nolikumam un Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; ir pretrunā ar vispārpieņemtajām morāles un ētikas
normām; satur jebkāda veida reklāmu.
5. BALVA
5.1. Trīs oriģinālāko, interesantāko un sirsnīgāko stāstu autori (Dalībnieki) saņems 50.00 EUR dāvanu
karti grāmatnīcās “Jānis Roze”.
5.2. Trīs oriģinālāko, interesantāko un sirsnīgāko stāstu autoru pieteiktie literatūras skolotāji tiks aicināti
piedalīties projekta “Bibliotēka” raidierakstā (podkāstā) – audio sarunā ar projekta “Bibliotēka”
pārstāvjiem.
6. DARBU VĒRTĒŠANA

6.1. Izvērtējot pieteikumus, tiks ņemts vērā iesūtīto stāstu saturs, oriģinalitāte un atbilstība Akcijas
“Literatūras skolotājs” vēlamajam formātam.
6.2. Darbu vērtēšanas komisija: lasīšanas veicināšanas projekta “Bibliotēka” idejas autore un iniciatore
Jekaterina Belokoņa; projekta “Bibliotēka” komunikācijas koordinatore un satura veidotāja Daiga Katrīna
Bitēna.
6.3. Akcijas organizatori patur tiesības samazināt izvēlēto balvu saņēmēju skaitu līdz nullei, gadījumos,
ja iesūtītie pieteikumi neatbilst Akcijas vēlamajam formātam.
7. KONKURSA NORISES TERMIŅI
7.1. Darbu iesūtīšana Akcijai līdz 2022. gada 28. februāra plkst. 23.59 (sīkāk skatīt punktu 4.).
7.2. Darbu vērtēšana līdz 2022. gada 18. martam.
7.3. Akcijas rezultāti tiks paziņoti 2022. gada 21. martā. Rezultāti tiks publicēti lasīšanas veicināšanas
projekta “Bibliotēka” mājas lapā http://www.manabiblioteka.lv/ un projekta sociālo tīklu profilos un
citos komunikācijas kanālos, kā arī balvu saņēmējiem personīgi.
7.4. Ņemot vērā saņemto darbu skaitu, organizatoriem ir tiesības pagarināt vai saīsināt Akcijas
pieteikšanās posmu vai darbu izvērtēšanas laiku.
8. KONKURSAM IESNIEGTO MATERIĀLU IZMANTOŠANA
8.1. Akcijai iesūtītie rakstītie materiāli un 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 un vērst
sabiedrības uzmanību uz lasīšanu kā uz pārmantojamu vērtību.
8.3. Visu Akcijai iesniegto pieteikumu saturs var tikt izmantots publicitātes nolūkos projekta “Bibliotēka”
ievaros. Organizators ir tiesīgs veikt darbu reproducēšanu, publicēšanu un izstādīšanu bez termiņa
ierobežojuma. Visas darbu materiālu autora mantiskās tiesības (rakstītie un video faili) tiek nodoti un
atrodas Organizatora īpašumā. Arī Akcijas Dalībnieki ir tiesīgi veikt iesniegto pieteikumu satura, iesūtīto
fotogrāfiju un uzņemto video publicēšanu, reproducēšanu un izstādīšanu bez termiņa ierobežojuma.
Akcijas Dalībnieks, iesniedzot pieteikumu Akcijai, piekrīt tā satura izrādīšanai atbilstoši šajā nolikumā
norādītajam.
9. ORGANIZATORI
9.1. Akciju rīko lasīšanas veicināšanas projekts “Bibliotēka”, ko iniciējusi un finansē “Baltic International
Bank”.
9.2. Lai sazinātos ar Akcijas organizatoriem, lūgums sūtīt vēstuli uz e-pasta adresi biblioteka@bib.eu vai
zvanīt +371 25629847.
10. CITI NOTETIKUMI
10.1. Iesniedzot pieteikumu, Dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar Akcijas nolikumu un piekrīt tā
nosacījumiem.

