
 

 

ĢIMEŅU SACENSĪBU “BIBLIOMĀNI” NOLIKUMS 

 

1. Mērķis un uzdevumi 

- Popularizēt bibliotēku kā vietu ģimenēm, kur interesanti pavadīt kopā brīvo laiku un apgūt 

jaunas zināšanas dabaszinātņu un svešvalodu jomās. 

- Noskaidrot Jelgavas pilsētas un novada erudītākās un aktīvākās ģimenes. 

- Izvirzīt 5 rezultatīvākās ģimenes dalībai Ģimeņu sacensību finālam Šauļu pilsētas 

pašvaldības publiskajā bibliotēkā (Lietuvā). 

- Pirms sacensībām tiks organizētas Ģimeņu komandu apmācības, kuru laikā dalībnieki tiks 

informēti un sagatavoti sacensību uzdevumiem. 

- Īstenot principu – galvenais nav uzvarēt, bet izbaudīt kopābūšanas mirkļus. 

- Saliedēt un radīt draudzīgu vidi Jelgavas pilsētas un novada ģimenēm. 

 

2. Vieta un laiks 

2018.gada 25.novembris Jelgavas pilsētas bibliotēka. 

Iepriekšēja pieteikšanās uz e-pastu klinta.kalneja@biblioteka.jelgava.lv līdz 2018.gada 

31.oktobrim. 

Piesakoties jānorāda – komandas nosaukums, komandas pārstāvis (vārds, uzvārds), telefona 

numurs, komandas dalībnieku skaits (norādot pieaugušo un bērnu skaitu atsevišķi). 

 

3. Dalībnieki 

Ģimeņu komandas. Komandā vismaz 2 dalībnieki (1 pieaugušais + 1 bērns), maksimālais 

cilvēku skaits vienā komandā 5 dalībnieki (maksimums 2 pieaugušie). 

Komandas sastāvā ietilpst vistuvākie radinieki (pēc principa vecāki, māsas, brāļi, vecvecāki). 

Dalībniekiem uzdevumi būs jāpilda komandās. Atsevišķos uzdevumos var būt nepieciešamība 

izvirzīt no komandas vienu līderi. 

 

4. Pasākuma organizācija un nodrošinājums 

Ģimeņu sacensības organizē un par to rīkošanu atbild Jelgavas pilsētas bibliotēka. 
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Organizatori nodrošina sacensības ar nepieciešamo aprīkojumu un veicināšanas balvām. 

Dalība sacensībās ir bez maksas. 

Pasākumu finansē Eiropas Savienība. 

5. Vērtēšana 

Ģimenēm jāpiedalās visās aktivitātēs. 

Jāapmeklē vismaz viena pirmssacensību apmācību nodarbība. 

Komandu uzvarētāji tiks noteikti summējot visu Jelgavas pilsētas bibliotēkas sacensību 

aktivitāšu rezultātu kopvērtējumu. 

Vienādu rezultātu gadījumā augstāku vietu iegūst tā ģimene, kura ir ieguvusi vairāk 1.vietas 

atsevišķos uzdevumos. 

 

6. Apbalvošana 

Apbalvotas tiks visas ģimeņu komandas. 

5 ģimenes, kuras būs ieguvušas visaugstākos rezultātus tiks izvirzītas dalībai Ģimeņu 

sacensību finālam Šauļu pilsētas pašvaldības publiskajā bibliotēkā (Lietuvā) (Transportu un 

citus ceļa izdevumus nodrošina Jelgavas pilsētas bibliotēka). 

 

7. Izmaiņas nolikumā 

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. 

 

Plašāka informācija: e-pasts klinta.kalneja@biblioteka.jelgava.lv, tel.nr. 63046488 

 

Ģimeņu sacensības tiek organizētas Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības 

programmas 2014.-2020.gadam projekta LLI-110 “Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās 

dažādu paaudžu apemklētājiem pierobežas reģionā” ietvaros. 
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