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Izdevniecības “Latvijas Mediji” rīkotā grāmatu lasīšanas maratona
“Grāmatons 2022” konkursa nolikums
Rīgā, 2022. g. 20. maijā

Izdevniecība “Latvijas Mediji” aicina bērnus un jauniešus vecumā no 3 līdz 18
gadiem, kā arī viņu vecākus un citus ģimenes locekļus, ģimenes draugus
iesaistīties grāmatu lasīšanas maratonā “Grāmatons 2022”, izaicinājuma
ietvaros lasot grāmatas latviešu valodā un izpildot radošus uzdevumus.
Piedalies lasīšanas maratonā Grāmatons, lasi pats vai kopā ar ģimeni un
draugiem. Lasīšanas maratonā uzzināsi daudz jauna par pasauli un pats par
sevi, lieliski pavadīsi laiku, un Tev būs iespēja iegūt vērtīgas balvas!

1. Konkursa mērķi
1.1.
Veicināt grāmatu lasīšanas prasmes un popularitāti bērnu, jauniešu un
viņu ģimenes locekļu vidū.
1.2.
Veicināt dažādu kanālu, tostarp bibliotēku, izmantošanu lasāmo grāmatu
iegūšanā bērnu, jauniešu un viņu ģimenes locekļu vidū.
1.3.
Veicināt bērnu un jauniešu radošumu un literatūras analīzes prasmes,
izpildot foto uzdevumus un radot īsus izlasītā aprakstus.
1.4.
Aicināt jēgpilni pavadīt vasaras brīvlaiku, dažādojot brīvā laika
pavadīšanas veidus un veltot laiku arī radošām, ar grāmatu lasīšanu
saistītām aktivitātēm.

2. Konkursa uzdevumi
2.1.
Aicināt bērnus, jauniešus un viņu ģimenes locekļus lasīt grāmatas latviešu
valodā un veikt Organizatora izveidotos radošos uzdevumus un aizpildot
internetā ievietotu anketu vai nosūtot atbildes un attēlus e-pastā.
2.2.
Popularizēt latviešu valodā izdotu grāmatu lasīšanu.
2.3.
Veikt lielās balvas izlozi un dāvanu karšu izlozi visās vecuma kategorijās.
2.4.
Ar žūrijas lēmumu vērtēt iesniegtos grāmatu aprakstus un uzdevumus,
piešķirot balvas dažādās vecuma kategorijās.

3. Konkursa noteikumi
3.1.
Konkursa dalībnieki pilda uzdevumus, kas norādīti īpaši sagatavotas
“Grāmatona” kartītēs. Kartītes darbojas pēc spēļu “bingo”, "loto" vai
“sudoku” principa: lauciņā norādīta izlasāmā grāmata vai uzdevums, kuru
izpildot, lauciņu var izsvītrot.
3.2. Noteiktas četras vecuma grupas:
 3+
 6+
 11+
 Ģimenes grupa: vecāki un citi ģimenes locekļi vai ģimenes
draugi, kas vecāki par 18 gadiem.
3.3.
Katrai vecuma grupai ir sava kartīte ar 9 lauciņiem, kuros norādītas
izlasāmās grāmatas un radošie uzdevumi, izvēles lauciņi.
3.4.
Konkursa uzdevumu kartītes atrodamas izdevniecības “Latvijas Mediji”
Facebook lapā un nolikuma pielikumā. Pēc konkursa dalībnieku izvēles
tās var saglabāt un izdrukāt.
3.5.
Lai piedalītos izdevniecības "Latvijas Mediji" un sponsoru dāvanu karšu
izlozē, konkursa dalībniekam jāaizpilda vismaz 3 lauciņi, kuros ir 2
grāmatas un 1 radošais uzdevums. Tie var būt jebkuri trīs lauciņi ar
attiecīgajiem uzdevumiem pēc izvēles.
3.6.
Lai piedalītos lielās balvas un sponsoru dāvanu karšu izlozē,
dalībniekam jāaizpilda visa konkursa kartīte.
3.7.

Konkursa kartītes lauciņš tiek aizpildīts:
 Lauciņš ar grāmatu: Izlasot norādīto grāmatu un uzrakstot īsu (līdz
150 vārdiem) atsauksmi, kā arī pievienojot fotogrāfiju, kurā
redzama grāmatas lasīšana (fotogrāfijā nav obligāti jābūt redzamai
dalībnieka sejai).
 Radošā foto uzdevuma lauciņš: Pievienojot fotogrāfiju, kurā
redzama kādas grāmatas lasīšana lauciņā norādītajā veidā vai vietā
(piemēram, dārzā vai pludmalē). Ja dalībniekam nav pieejama
“īsta” pludmale vai citi norādītie apstākļi, uzdevumam var pieiet
radoši. Fotogrāfijā nav obligāti jābūt redzamai dalībnieka sejai.

4. Konkursa darbu iesniegšana
4.1.
Aizpildītu Grāmatona kartīti var iesniegt 3 dažādos veidos:

1)primāri: aizpildot tiešsaistes anketu;
2)aprakstus un attēlus sūtot uz e-pasta adresi
gramatons@latvijasmediji.lv
3)Aprakstus un attēlus sūtot pa pastu uz izdevniecību "Latvijas
Mediji".
4.1.1. Tiešsaistes anketa: Dalībnieks aizpilda tiešsaistē pieejamu
anketu ar attiecīgās vecuma kategorijas
uzdevumiem.
Anketā
jāieraksta īsās grāmatas atsauksmes (līdz 150 vārdiem) un turpat var
augšupielādēt arī foto attēlus, anketā arī jānorāda dalībnieka dati.
Lai augšupielādētu attēlus, dalībniekam būs jānorāda savi Google
konta dati (tie nebūs redzami konkursa rīkotājiem). Ja Google konts
nav pieejams vai dalībnieks nevēlas to lietot, var izmantot kādu no
pārējām atbilžu un attēlu iesniegšanas metodēm.
4.1.2. Sūtot e-pastā: Konkursa uzdevumu kartīti ar aizpildītiem lauciņiem
(vismaz 3, lai piedalītos balvu izlozē; visiem lauciņiem,
lai
piedalītos lielās balvas izlozē) ar norādi “Grāmatonam” sūta uz e-pasta
adresi gramatons@latvijasmediji.lv, norādot dalībnieka vārdu un
uzvārdu, vecuma kategoriju, pilsētu vai rajonu. “Ģimenes” vecuma grupā
var būt vairāki dalībnieki. Fotogrāfijas un tekstu pievieno e-pasta
pielikumā (vai kā saiti uz kādu no failu augšupielādes vietnēm
(www.failiem.lv;
www.dropbox.com;
www.wetransfer.com;
drive.google.com u.c.).
4.1.3. Sūtot pa pastu: Izlasīto grāmatu aprakstus un attēlus sūta pa pastu
izdevniecībai "Latvijas Mediji" Toma ielā 4, Rīgā, LV-1003, ar norādi
"Grāmatonam" un pievienojot informāciju par dalībnieku: vecuma grupu,
vārdu, uzvārdu, pilsētu vai rajonu.
Uzdevumu izpilde sūtot e-pastā vai pa pastu: Kartītes lauciņus var
aizpildīt vienā no sekojošajiem veidiem:
 Aizpildot izdrukātu vai paša uzzīmētu kartīti, to pēc tam ieskenējot
vai nofotografējot.
 Digitāli aizpildot kartīti.
 Digitāli apkopojot grāmatu aprakstus Word failā bez īpaša
noformējuma, neņemot vērā kartītes izkārtojumu.
4.2.

5. Konkursa norises laiks

5.1.
5.2.

Konkurss norisinās no 2022. gada 1. jūnija līdz 2022. gada 15. augustam
plkst. 24:00.
Konkursa rezultāti tiek paziņoti 2022. g. 31. augustā.

6. Datu apstrāde
6.1. Izdevniecība “Latvijas Mediji” veic konkursa dalībnieku datu apstrādi,
atbilstoši Vispārējai datu aizsardzības regulai.
6.2. Datu apstrādi veic tikai tam pilnvarotas personas.
6.3. Datu apstrāde tiek veikta konkursa nolikumā norādītā rezultāta
sasniegšanai, t.i., konkursa izlozes uzvarētāju noteikšanai un paziņošanai.
Iesūtītās fotogrāfijas tiek izmantotas, lai noteiktu, vai izpildīti konkursa
uzdevumi. Dalībnieku vārdi un uzvārdi tiek izmantoti dalībnieku
identificēšanai.
6.4. Piedaloties konkursā, dalībnieki piekrīt iesūtīto fotogrāfiju potenciālai
publicēšanai “Latvijas Mediju” sociālajos tīklos konkursa popularizēšanas
nolūkos, kā arī sava vārda un uzvārda publicēšanai uzvaras gadījumā.
6.5.
Pēc uzvarētāju vārdu saraksta publikācijas dati vairs nav atsaucami. Lai
atsauktu
savu
datu
izmantošanu,
lūdzam
rakstīt
uz
gramatons@latvijasmediji.lv līdz 2022. g. 30. augustam.
6.6.
Ja uzskatāt, ka tiek pārkāptas jūsu tiesības attiecībā uz datu apstrādi,
lūdzam rakstīt uz gramatons@latvijasmediji.lv.

7. Vērtēšana un apbalvošana
7.1.
Foto uzdevumu un grāmatu aprakstu atbilstību konkursa nolikumam
vērtē izdevniecības “Latvijas Mediji” izveidota žūrija.
7.2. Visi konkursa pieteikumi, kas atbilst nolikumam, piedalās balvu izlozē:
 Ja aizpildīti 3 lauciņi (izlasītas 2 grāmatas, ko parāda ar īsu
atsauksmi un attēlu, un izpildīts 1 foto uzdevums), dalībnieks
piedalās dāvanu karšu izlozē.
 Ja aizpildīta visa kartīte, dalībnieks piedalās lielās balvas un
sponsoru īpašo balvu izlozē.
7.3. Konkursa žūrijai ir tiesības piešķirt speciālbalvas par īpaši māksliniecisku
vai radošu konkursa uzdevumu izpildi.
7.4.
Konkursa balvu fonds:

Lielā balva: Viedtālrunis Samsung Galaxy A32

16 izdevniecības “Latvijas Mediji” dāvanu kartes 30 EUR apmērā

6 "Līvu akvaparks" ģimenes dāvanu kartes





6 "Tīklu parks" apmeklējuma dāvanu kartes
4 Latvijas Leļļu teātra ģimenes ielūgumi
5 Līgatnes dabas takas dāvanu kartes

7.5.

Balvas tiek piešķirtas katrā no 3.2. punktā minētajām vecuma
kategorijām.

8. Organizatori
8.1. Konkursu organizē izdevniecība “Latvijas Mediji”.
8.2.
Lai sazinātos ar konkursa organizatoriem, lūdzam rakstīt uz e-pasta adresi
gramatons@latvijasmediji.lv.
Kontakti:
Izdevniecība “Latvijas Mediji”
Toma
iela
4,
Rīga,
LV-1003,
izdevnieciba@latvijasmediji.lv,
Tālrunis: +371 67096637
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e-pasts:

gramatons@latvijasmediji.lv,

