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GADA BALVAS NOMINĀCIJAS “GADA NOTIKUMS LATVIJAS BIBLIOTĒKĀS 2022” 

NOLIKUMS 

 

 

1. Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) Gada balvas nominācijas “GADA NOTIKUMS 

LATVIJAS BIBLIOTĒKĀS 2022” mērķis ir atcerēties, izcelt un godināt, kā arī apkopot un 

saglabāt vēsturei nozīmīgākos notikumus Latvijas bibliotēku nozarē, pievērst uzmanību 

bibliotēku darbam un popularizēt to, demonstrēt bibliotēku sniegumu un ieguldījumu 

sabiedrības un valsts attīstībā. 

2. Nominācija “GADA NOTIKUMS LATVIJAS BIBLIOTĒKĀS 2022” tiek piešķirta 1 (vienu) 

reizi gadā par nozīmīgu iepriekšējā kalendārā gada laikā (2022. gada 1. janvāris–2022. 

gada 31. decembris) paveiktu darbu vai organizētu aktivitāti. 

3. Pieteikšanās nominācijai “GADA NOTIKUMS LATVIJAS BIBLIOTĒKĀS 2022” tiek 

izsludināta LBB tīmekļvietnē www.bibliotekari.lv. 

4. Pieteikšanās nominācijai “GADA NOTIKUMS LATVIJAS BIBLIOTĒKĀS 2022” notiek 

saskaņā ar LBB noteiktajiem termiņiem, aizpildot LBB vietnē www.bibliotekari.lv 

izsludināto tiešsaistes formu un ievērojot tajā noteiktos nosacījumus. 

5. Uz nomināciju “GADA NOTIKUMS LATVIJAS BIBLIOTĒKĀS 2022” pretendēt var ikviens 

nozarei nozīmīgs notikums. 

6. Pretendentus nominācijai “GADA NOTIKUMS LATVIJAS BIBLIOTĒKĀS 2022” var 

pieteikt ikviens Latvijas bibliotekārs vai bibliotēka. Nominēt var gan valsts mēroga, gan 

reģionāla līmeņa, gan vietējas nozīmes notikumus. Pieteikumu skaits no katra 

bibliotekāra vai bibliotēkas nav ierobežots, un pieteikt var jebkuru notikumu no jebkuras 

bibliotēkas vai nozares kopumā. 

7. Pēc nominācijas “GADA NOTIKUMS LATVIJAS BIBLIOTĒKĀS 2022” pieteikšanās 

termiņa noslēguma visi iesniegtie notikumi tiek apkopoti sarakstā un nodoti tiešsaistes 

balsošanai. Balsošanā piedalās tikai bibliotekāri un bibliotēku nozares pārstāvji. Nav 

atļauts balsošanā iesaistīt lasītājus, radus, draugus, paziņas. Katrs balsotājs drīkst 

balsot tikai vienu reizi. Visi balsojumi, kas pārkāpj šajā punktā definētos nosacījumus, 

tiek anulēti. 



8. Atbilstoši balsojuma rezultātiem tiek izveidots nozīmīgāko gada notikumu saraksts. 

Balva tiek pasniegta visvairāk balsis ieguvušajam notikumam trīs kategorijās: vietējas 

nozīmes bibliotēkas organizēts notikums, reģiona galvenās bibliotēkas organizēts 

notikums, valsts nozīmes bibliotēkas organizēts notikums. 

9. Nominācijas “GADA NOTIKUMS LATVIJAS BIBLIOTĒKĀS 2022” balvā ietilpst atzinības 

raksts un ceļojošā balva – albums, kurā gada laikā jāaizpilda viena albuma lapa ar pašu 

veidotu un noformētu informāciju par savu notikumu. Pēc gada albums tiek nodots 

nākamajiem nominācijas “GADA NOTIKUMS LATVIJAS BIBLIOTĒKĀS” uzvarētājiem. 

10. Laureāti LBB Gada balvas nominācijā “GADA NOTIKUMS LATVIJAS BIBLIOTĒKĀS 

2022” tiks godināti Latvijas bibliotekāru 14. kongresa laikā 2023. gada 25. aprīlī Latvijas 

Nacionālajā bibliotēkā. 

 


