
Konkurss  
Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti! 

 
 
No 2017. gada 6. novembra līdz 2018. gada 23. novembrim Latvijas bibliotēkās uzņēmums 
“Lursoft IT” un Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) rīko konkursu “Latvijai – 100. 
Domā. Izzini. Stāsti!”.  
Konkurss notiks 3 kārtās, un katrai kārtai būs savs nosaukums un tematika.  
 
Konkursa 1. kārta “Latvijas simtgade. Notikumi” norisināsies 2017. gada rudenī: no 6. 
novembra līdz 30. novembrim. 
Konkursa 2. kārta “Latvijas simtgade. Vietas” norisināsies 2018. gada pavasarī: no 23. 
aprīļa līdz 18. maijam. 
Konkursa 3. kārta “Latvijas simtgade. Cilvēki” norisināsies 2018. gada rudenī: no 29. 
oktobra līdz 23. novembrim. 
 
Konkurss visās trijās kārtās vienlaicīgi norisināsies 2 kategorijās:  

 Radošajiem – jāuzraksta eseju (līdz 2 A4 lpp. vai 1500 vārdu) par attiecīgās kārtas 
tēmu;  

 Erudītajiem – 10 jautājumi par attiecīgās kārtas tēmu.  
Katrā konkursa kārtā atsevišķi tiks izvērtēti rezultāti un apbalvoti uzvarētāji. Dalībnieki 
drīkst piedalīties vienlaikus abās konkursa kategorijās. 
 
Konkursa noslēgumā, izvērtējot visu 3 kārtu rezultātus, tiks noteikta aktīvākā bibliotēka  
katrā reģionā (Rīga un Pierīga, Zemgale, Vidzeme, Latgale un Kurzeme). 
 
Balvu fonds  
Radošajiem un Erudītajiem: biļetes uz dažādiem kultūras pasākumiem un dāvanu kartes. 
Aktīvākajiem bibliotekāriem pārsteiguma balvas. 
 
 
NOLIKUMS 
 
Dalībnieki 
Konkursā var piedalīties ikviens Latvijas pašvaldību publiskās bibliotēkas lasītājs. No vienas 
bibliotēkas var pieteikties neierobežots dalībnieku skaits.  
Konkursā nedrīkst piedalīties KISC un “LURSOFT IT” darbinieki.  
 
Radošā konkursa dalībnieks, iesniedzot eseju, apstiprina, ka ir tās autors, un piekrīt, ka 
autora vārds, uzvārds un esejas saturs var tikt publiskots. 
 
Papildus bibliotēkas piedalās konkursā par aktivitāti un, noslēdzoties konkursam, tiek 
vērtētas visās trīs kārtās kopā. 
 
 
 



Reģistrācija 
Konkursa dalībnieki reģistrējas vietnē www.news.lv sadaļā “KONKURSS”.  
Reģistrācijas iespējas tiek nodrošinātas tikai, apmeklējot publisko bibliotēku. Aizpildot 
reģistrācijas anketu, dalībnieks dod rakstveida piekrišanu savu datu izmantošanai 
nolikumā norādītajā apjomā.  
 
Konkursa norise 
Katrā konkursa kārtā vienlaikus notiks lasītāju sacensība 2 kategorijās www.news.lv sadaļā 
”KONKURSS”: 

 izvēloties kategoriju Erudītajiem, atbilstoši konkursa tēmai, būs jāatbild uz 10 
erudīcijas jautājumiem;  

 izvēloties kategoriju Radošajiem, jāpievieno eseja, to augšupielādējot. Sagatavojot 
eseju, tajā jānorāda atsauce: 1.konkursa kārtā - uz notikumu; 2.konkursa kārtā - uz 
vietu; 3.konkursa kārtā - uz cilvēku, kas aprakstīts Lursoft laikrakstu bibliotēkā 
(www.news.lv) ievietotā publikācijā, precīzi norādot laikrakstu un publicēšanas 
datumu. 

 
Visa konkursa garumā bibliotēkas sacenšas par aktivitāti, aprēķinot konkursa dalībnieku 
skaitu attiecībā pret bibliotēkā reģistrēto lasītāju skaitu.  
 

 

Vērtēšana 
 
Erudīcijas konkurss 
Uzvarētājus nosaka pēc pareizo atbilžu skaita izlozes kārtībā. Katrā kārtā tiek noteikti 3 
erudītākie lasītāji. 
  
Radošā konkurss 
Uzvarētājus nosaka, izvēloties labāko eseju, to izvērtēs žūrija, kura sastāvēs no KISC un 
“Lursoft IT” pārstāvjiem. Katrā kārtā tiks noteikts viens uzvarētājs.  
 

Aktīvākā bibliotēka 
Vērtētas tiek Latvijas bibliotēkas, no kurām kaut viens lasītājs ir piedalījies konkursā. Katrā 
reģionā (Rīga un Pierīga, Kurzeme, Zemgale, Latgale, Vidzeme) tiek noteikta viena aktīvākā 
bibliotēka, kurai visās trijās konkursa kārtās ir visaugstākais dalību koeficients attiecīgajā 
reģionā.  
Aprēķina metode: koeficients = konkursā piedalījušos lasītāju skaits (kopsumma pa visām 
kārtām) attiecībā pret bibliotēkā reģistrēto lasītāju skaitu.  
 
Kopumā tiek noteiktas piecas aktīvākās bibliotēkas, no kurām  divas ar visaugstāko dalības 
koeficientu saņem speciālbalvas.  

 

 

http://www.news.lv/

