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APSTIPRINĀTS 
Projekta ekspertu komisijas 2011. gada 6. maija sēdē 
(protokols Nr. 1). 

 
 

Lasīšanas veicināšanas programmas 
„BĒRNU/ JAUNIEŠU ŽŪRIJA” 
pieteikumu konkursa nolikums 

 
1. Vispār īgie jautājumi 

1.1. Lasīšanas veicināšana programma ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas (turpmāk – LNB) 
izstrādāta un kopš 2009.gada Latvijas Bibliotekāru biedrības (turpmāk – LBB) īstenota 
programma, ko finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds (turpmāk - VKKF). 

1.2. Lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu / Jauniešu žūrija” (turpmāk – Programma) 
mērķis ir dažādot un pilnveidot publisko bibliotēku iespējas darbā ar bērniem un 
jauniešiem un veicināt bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu jauno lasītāju vidē, tādējādi 
ietekmējot grāmatniecības procesus un bibliotēku rīcībpolitiku valstī. Tās uzdevums ir 
konsolidēt valsts un pašvaldību pasākumus un līdzekļus lasīšanas veicināšanai, izmantojot 
un pilnveidojot publisko bibliotēku pakalpojumus bērniem un jauniešiem. 

1.3. Lai īstenotu Programmas mērķi, LBB īsteno programmu - „Bērnu / Jauniešu žūrija” . 

1.4. Programmas mērķa realizēšanai LBB organizē pieteikumu konkursu (turpmāk – 
Konkurss), lai noskaidrotu tās bibliotēkas, kas piedalīsies Programmā. 

1.5. Konkursa nolikumu izstrādā LBB, to apstiprina ekspertu komisija. 

1.6. Konkursu izsludina LBB. 

1.7. Pieteikumus konkursā var iesniegt pašvaldību publiskās un skolu bibliotēkas. 

 
2. Projektu pieteikumu iesniegšana 

2.1. Projekta pieteikumi iesniedzami LNB Bibliotēku attīstības institūta Bērnu literatūras 
centrā Rīgā, Tērbatas ielā 75 (tālrunis.: 67312792).  

2.2. Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un informācija par konkursa norisi saņemama 
LNB Bibliotēku attīstības institūta Bērnu literatūras centrā, Rīgā, Tērbatas ielā 75 
(tālrunis.: 67312792, e-pasts: silvija.tretjakova@lnb.lv), internetā: Latvijas bibliotēku 
portālā http://www.biblioteka.lv, LNB mājas lapā http://www.lnb.lv un blogā 
http://www.bernuzurija.lv . 

2.3. Konkurss tiek organizēts vienu reizi gadā. Pieteikumus pieņem saskaņā ar LBB 
noteiktajiem termiņiem. Pieteikumi, kuri nav iesniegti līdz noteiktajam termiņam, netiek 
izskatīti. Pieteikumu konkurss tiek izsludināts internetā: Latvijas bibliotēku portālā 
http://www.biblioteka.lv, LNB mājas lapā http://www.lnb.lv un blogā 
http://www.bernuzurija.lv .  

 
3. Projektu pieteikuma noformējums un saturs 

3.1.  Projektu pieteikumi iesniedzami vienā eksemplārā latviešu valodā. 
3.2. Projekta pieteikumā jāiekļauj:  

3.2.1. pieteikuma veidlapa; 
3.2.2. informācija par projekta vietējās darba grupas pienākumu sadali.  

3.3. Nepilnīgi sagatavoti pieteikumi netiek izskatīti. 
 
4. Projektu pieteikumu izvērt ēšanas kritēriji: 

4.1. pieteikums atbilst programmas mērķiem un uzdevumiem; 
4.2. pieteikums sniedz prasīto informāciju; 
4.3. pieteicējs sniedz informāciju par paredzamo pašvaldības un citu finansētāju ieguldījumu, 

bibliotēkas un darba grupas iniciatīvu programmas attīstībā; 
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4.4. pieteikumā ir aprakstīts sadarbības tīkls, kādā programma tiks īstenota. 
 

5. Projektu pieteikumu izskatīšanas kārt ība 
 

5.1. Iesniegtos projektus izvērtē, par to atbilstību noteiktajiem izvērtēšanas kritērijiem lemj un 
lēmumu par dalību Programmā pieņem ekspertu komisija. 

5.2. Kandidatūras darbam ekspertu komisijā pārstāv Latvijas bērnu un jaunatnes literatūras 
padomi, LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāti un Kultūras ministriju, pa vienam 
pārstāvim no katras institūcijas. 

5.3. Ekspertu komisiju trīs cilvēku sastāvā apstiprina uz vienu gadu. Komisija ir lemttiesīga, ja 
tās darbā piedalās ne mazāk kā divi tās locekļi. Komisijas priekšsēdētāju ievēlē no tās 
locekļu vidus ar vienkāršu balsu vairākumu. 

5.4. Ekspertu komisija pieņem lēmumus, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja 
balsis sadalās līdzīgi, izšķirošs ir komisijas priekšsēdētāja balsojums. 

5.5. Ja projekta pieteikumu ir iesniegusi bibliotēka, kuras štata vai ārštata darbinieks ir 
ekspertu komisijā, viņš nepiedalās diskusijā un lēmuma pieņemšanā par šo pieteikumu. 

 
6. Konkursa rezultāti 

 
6.1. Viena mēneša laikā pēc konkursa noslēguma LBB informē pieteikumu iesniedzējus par 

atbalsta piešķiršanu vai noraidījumu. 
6.2. Atbalstu saņēmušo bibliotēku saraksts tiek publicēts LNB interneta mājas lapā www.lnb.lv 

un blogā http://www.bernuzurija.lv . 
 
7. Pušu saistības un atskaitīšanās kārt ība 

 
7.1. Programmas realizētājs vietējā pašvaldībā, bibliotēkas vadītājs, paraksta pavadzīmi par 

programmas realizācijai piešķirto atbalstu – grāmatām, plakātiem, bukletiem un citiem 
publicitātes materiāliem. 

7.2. Atbalsta saņēmējs iesaistās visos programmas posmos un pasākumos:  
 

Nr.p.k. Pasākums Laiks 

1. Pieteikšanās dalībai programmā aprīlis - maijs     

2. Apstiprinātās grāmatu kolekcijas iegāde par valsts un 
pašvaldību līdzekļiem, publicitātes materiālu (plakātu, 
bukletu, piederības zīmīšu) saņemšana LNB Bērnu 
literatūras centrā 

aprīlis - maijs    

3. Lasīšanas līgumu slēgšana ar Bērnu žūrijas ekspertiem, 
lasīšanas periods, diskusijas, semināri, konferences, 
tikšanās ar rakstniekiem un māksliniekiem, citi  
reģionālie lasīšanas veicināšanas pasākumi 

maijs – novembris   

4. Vērtēšana, anketu aizpildīšana, vietējo lasīšanas svētku 
organizēšana 

maijs – decembris 
 

5. Anketu analīze, informācijas apstrāde, atskaite par 
programmas īstenošanu LNB Bērnu literatūras centram  

janvāris 
 

6. Lielie lasīšanas svētki marta sākums 

 
7.3. Atbalsta saņēmējs atskaitās LBB par programmas realizāciju, iesniedzot atskaites 

veidlapu.  
7.4. LBB kā programmas administrētājs, saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu iesniedz 

VKKF atskaiti par Programmas finansējuma izlietojumu un realizācijas gaitu. 


