LASĪŠANAS VEICINĀŠANAS PROJEKTA “BIBLIOTĒKA” JAUNO RAKSTNIEKU KONKURSA NOLIKUMS

1. KONKURSA MĒRĶI`
1.1. Veicināt jauno latviešu prozas rakstnieku izaugsmi.
1.2. Popularizēt lasīšanu kā lietderīgu brīvā laika nodarbi.
2. KONKURSA UZDEVUMI
2.1. Lai piedalītos lasīšanas veicināšanas projekta “Bibliotēka” jauno rakstnieku konkursā, ir jāpiesaka
dalība konkursam, aizpildot konkursa pieteikuma formu.
2.2. Pieteikuma forma šeit.
2.3. Jauno rakstnieku konkursā var piedalīties dalībnieki, kuri aizpildījuši pieteikuma formu un
iemaksājuši konkursa dalības maksu. Dalības maksa par 1 (vienu) konkursa darbu atkarībā no
iesniegšanas datuma ir sekojoša:
• no 15.02.2021. līdz 28.02.2021 – 25 EUR;
• no 01.03.2021. līdz 15.03.2021. – 30 EUR;
• no 16.03.2021. – 01.04.2021. – 35 EUR.
2.4. Dalības maksa tiek veikta, pamatojoties uz organizatora izrakstītu elektronisku rēķinu.
2.5. Gadījumā, ja dalībnieks konkursam piesakās, bet manuskriptu neiesniedz, dalības maksa netiek
atgriezta.
2.6. Visi finansiālie līdzekļi, ko organizators guvis no jauno rakstnieku konkursa dalības maksas, tiks
novirzīti nozīmīgākā ikgadējā notikuma literatūras nozarē – Latvijas Literatūras gada balva (LALIGABA) –
atbalstam, ko ik gadu finansiāli atbalsta projekta “Bibliotēka” iniciators, latviešu literatūras mecenāts
“Baltic International Bank”1.
2.7. Līdz 2021. gada 31. augustam plkst. 23:59 uz e-pastu biblioteka@bib.eu izvērtēšanai jāiesūta
iepriekš nepublicēta romāna žanra manuskripts latviešu valodā.
2.8. Manuskripts konkursam iesniedzams Word formātā.
3. DALĪBNIEKI
3.1. Iesūtīt manuskriptu jauno rakstnieku konkursam drīkst jebkurš interesents vecumā no 18 gadiem.
3.2. Jauno rakstnieku konkursā atļauts piedalīties tikai personām, kuras Latvijas Nacionālā bibliotēka līdz
2021. gada 31. augustam nav reģistrējusi kā autorus romāna žanrā.
3.3. Jauno rakstnieku konkursā atļauts piedalīties tikai personām, kuras Latvijas Nacionālā bibliotēka līdz
2021. gada 31. augustam nav reģistrējusi kā autorus jebkāda žanra grāmatām, kas tiražētas vairāk nekā
2000 eksemplāru lielā apjomā.
3.4. Dalība konkursā ir individuāla.
3.5. Vienam dalībniekam ir atļauts iesniegt konkursam vairāku darbu manuskriptus. Katrs darbs tiks
izvērtēts kā atsevišķs pieteikums. Dalības maksa jāveic par katru pieteikumu.
4. PIETEIKŠANĀS
4.1. Jauno rakstnieku konkursam var tikt pieteikti darbi, kas atbilst romāna žanrā sarakstītam literārajam
darbam, kas spēj ieinteresēt lasītājus vidējā vecumā no 18 līdz 30 gadiem. Iesniegtais darbs var būt
mīlestības, fantāzijas, fantastikas, piedzīvojumu vai kāda cita žanra paveida romāns. Darbs var būt gan
fikcija, gan balstīts uz patiesiem notikumiem.
4.2. Jauno rakstnieku konkursam iesniegtajam darbam jābūt vismaz 50 000 vārdus garam.
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4.3. Iesūtot manuskriptu, konkursa dalībnieks garantē, ka iesniegtais literārais jaundarbs ir viņa oriģināls
autora darbs un ka viņam kā darba autoram ir pilnas tiesības lemt par tā izdošanu u.c. darbībām.
4.4. Iesūtot manuskriptu, konkursa dalībnieks garantē, ka konkursam iesniegtais darbs nav izdots
iepriekš nevienā pasaules valodā.
4.5. Iesūtot manuskriptu, konkursa dalībnieks garantē, ka iesniegtais manuskripts konkursa darbības
laikā un pirms tā nav iesniegts izdošanai nevienam izdevējam un autors neplāno to izdot par privātiem
līdzekļiem tik ilgi, kamēr manuskripts atrodas konkursa vērtēšanas procesā.
4.6. Iesūtot manuskriptu, konkursa dalībnieks garantē, ka darbā ietvertie attēli (ja tādi iekļauti) ir viņa
oriģināls autora darbs un/vai ka viņam pieder autortiesības uz vizuālo materiālu publicēšanu.
4.7. Konkursa dalībnieks, iesūtot manuskriptu, ir atbildīgs par to, lai daiļdarbā minētās reālās personas
(ja tādas minētas), tajā skaitā bērni, būtu devuši atļauju manuskripta iesniegšanai un savu personas datu
publiskošanai, saskaņā ar spēkā esošo Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR).
4.8. Iesniedzot manuskriptu, dalībniekam obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, kontakttālruņa numurs
un e-pasta adrese.
4.9. Iesniedzot pieteikumu konkursam, dalībnieks piekrīt, ka viņa un 4.6., 4.7.punktā minēto personu
personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo 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.
4.10. Organizatoriem ir tiesības nepieņemt darbus, kas neatbilst Konkursa nolikumam un Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; satur jebkāda veida reklāmu.
5. DARBU VĒRTĒŠANA
5.1. Izvērtējot iesūtītos manuskriptus, tiks ņemta vērā iesūtīto darbu atbilstība jauno rakstnieku
konkursa nolikumam, darbu literārā kvalitāte un oriģinalitāte.
5.2. Iesūtītie manuskripti tiks vērtēti 4 (četrās) kārtās:
• Pirmā kārta. Pēc manuskriptu iesūtīšanas termiņa beigām tiks izvērtēta pieteikuma
forma, iesūtīto manuskriptu un darbu autoru atbilstība konkursa nolikumam. Darbu
atbilstību izvērtēs konkursa organizatoru pārstāvji sadarbībā ar Latvijas Nacionālo
bibliotēku. Pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti 2021. gada 6. septembrī.
• Otrā kārta. Nolikumam atbilstošo manuskriptu fragmenti (romāna sākums līdz 3000
vārdu apjomā) tiks nodoti publiskam balsojumam projekta “Bibliotēka” mājas lapā
http://www.manabiblioteka.lv/. Publiskais balsojums notiks no 2021. gada 6. līdz 19.
septembrim. Paralēli publiskajam balsojumam romānu sākuma fragmentus izvērtēs
konkursa žūrija, kura atlasīs darbus virzīšanai uz nākamo vērtēšanas kārtu. Otrās kārtas
rezultāti tiks paziņoti 2021. gada 20. septembrī.
• Trešā kārta. Tie 5 (pieci) manuskripti, kuru fragmenti būs saņēmuši augstāko balsu
skaitu publiskajā balsojumā, un 5 (pieci) darbi, kuri būs saņēmuši augstāko žūrijas
komisijas vērtējumu, tiks nodoti žūrijas komisijas vērtējumam. Katrs žūrijas komisijas
loceklis neatkarīgi no citiem žūrijas komisijas locekļiem izvēlēsies 2 (divus), viņaprāt,
labākos romānus, un 3 (trīs) darbi, kas būs saņēmuši vislielāko balsu skaitu no žūrijas
komisijas locekļu puses, tiks nodoti izvērtēšanai izdevējam. Trešās kārtas rezultāti tiks
paziņoti 2021. gada 25. oktobrī.
• Ceturtā kārta. Izdevējs izvērtēs saņemtos trīs manuskriptus un pieņems lēmumu, kuru
no tiem izdot ar projekta “Bibliotēka” atbalstu. Ceturtās kārtas rezultāti tiks paziņoti
2021. gada 8. novembrī.
5.3. Organizators patur tiesības žūrijas komisijas sastāvu paziņot konkursa darbības laikā, bet ne vēlāk
kā līdz 2021. gada 31. augusta plkst. 23.59.

6. KONKURSA BALVAS
6.1. Viena autora darbs, kuru vērtēšanas komisija un izdevējs izvēlēsies atbilstoši šim nolikumam,
saņems latviešu literatūras mecenāta “Baltic International Bank” atbalstu 3000 EUR vērtībā grāmatas
izdošanai, kā arī publicitāti jaunajam romānam lasīšanas veicināšanas projekta “Bibliotēka” ietvaros.
6.2. Jauno rakstnieku konkursa uzvarētājs papildus galvenajai balvai saņems arī iespēju vienu kalendāro
mēnesi pavadīt Starptautiskajā Rakstnieku un tulkotāju mājā.
6.3. Kā izdevējs romāna izdošanai izvēlēta izdevniecība “Dienas Grāmata”. Konkursa organizators patur
tiesības lemt par grāmatas izdevēja izvēli un nepieciešamības gadījumā to mainīt.
6.4. Konkursa organizators patur tiesības balvu nepiešķirt nevienam no konkursa dalībniekiem gadījumā,
ja neviens no konkursam iesūtītajiem manuskriptiem neatbilst augstvērtīgas literatūras formātam vai
citiem nolikumā minētajiem noteikumiem.
7. KONKURSA NORISES TERMIŅI
7.1. Pieteikšanās jauno rakstnieku konkursam līdz 2021. gada 28. februāra plkst. 23.59 (sīkāk skatīt
punktu 2).
7.2. Manuskripta iesūtīšana konkursam līdz 2021. gada 31. augusta plkst. 23.59 (sīkāk skatīt punktu 2.).
7.3. Darbu vērtēšana līdz 2021. gada 7. novembra plkst. 23.59.
7.4. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2021. gada 8. novembrī. Rezultāti tiks publicēti lasīšanas
veicināšanas projekta “Bibliotēka” mājas lapā http://www.manabiblioteka.lv/ un projekta sociālo tīklu
profilos, un citos komunikācijas kanālos, kā arī paziņoti uzvarētājiem personīgi.
7.5. Pēc konkursa rezultātu paziņošanas uzvarētāja pienākums ir sadarboties ar organizatoru un
izdevēju, lai sekmētu grāmatas izdošanas procesu. Konkursa uzvarētāja pienākums pēc rezultātu
paziņošanas ir arī iesaistīties publicitātes aktivitāšu veidošanā, tajā skaitā sniedzot intervijas, tajā skaitā
video formātā.
7.6. Ņemot vērā saņemto pieteikumu un manuskriptu skaitu, organizatoram ir tiesības pagarināt
konkursa pieteikšanās posmu vai darbu izvērtēšanas laiku.
8. KONKURSAM IESNIEGTO MATERIĀLU IZMANTOŠANA
8.1. Visu jauno rakstnieku konkursam iesniegto pieteikumu saturs var tikt izmantots publicitātes nolūkos
projekta “Bibliotēka” ievaros.
8.2. Organizators NAV tiesīgs veikt konkursam iesniegto manuskriptu reproducēšanu un publicēšanu bez
konkursa dalībnieku rakstiskas atļaujas, izņemot Nolikuma 5. punktā atrunātā darba fragmenta
publicēšanu.
8.3. Pieteikumu iesniedzēji ir tiesīgi veikt iesniegto manuskriptu publicēšanu, reproducēšanu un
izstādīšanu tikai PĒC konkursa termiņa beigām, bet uzvarētājs veic darbības saistībā ar nolikuma
7.5.punktā minēto.
8.4. Konkursa dalībnieks, iesniedzot pieteikumu konkursam, piekrīt tā satura izrādīšanai atbilstoši šajā
nolikumā norādītajam.
9. ORGANIZATORI UN SADARBĪBAS PARTNERI
9.1. Konkursu rīko lasīšanas veicināšanas projekts “Bibliotēka”, ko iniciējusi un finansē “Baltic
International Bank”.
9.2. Konkursa oficiālie sadarbības partneri: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Literatūras gada balva
(LALIGABA), Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja, izdevniecība “Dienas Grāmata”.
9.3. Konkursa organizators patur tiesības paplašināt vai grozīt sadarbības partneru loku konkursa
darbības laikā.
9.4. 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 pieteikumu konkursam un manuskriptu, konkursa dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies
ar konkursa nolikumu un piekrīt tā nosacījumiem.

