
 

 

Tulkojums no lietuviešu valodas 

APSTIPRINĀTS 

ar Jonavas r. Žeimju skolas-daudzfunkciju centra 

direktora pavēli 2022. gada 5. septembrī 

Nr. V1-163 

 

JONAVAS RAJONA ŽEIMJU SKOLA-DAUDZFUNKCIJU CENTRS 

 

STARPTAUTISKĀ SKOLU BIBLIOTĒKU PROJEKTA 

 „BALTŲ LITERATŪROS SAVAITĖ / BALTU LITERATŪRAS NEDĒĻA”  

NOLIKUMS 

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Projekta „Baltų literatūros savaitė / Baltu literatūras nedēļa“ (turpmāk tekstā – Projekts) nolikums 

nosaka  pasākuma mērķi, uzdevumus, sasniedzamos rezultātus, dalībnieku iesaistīšanās Projektā 

noteikumus, Projekta aktivitāšu raksturu, tā organizēšanas un informācijas izplatīšanas kārtību. 

2. Projekta organizatori – Jonavas rajona Žeimju skola-daudzfunkciju centrs, Vītauta Dižā 

universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes (VDU HZF) Letonikas centrs (Lietuva).   

3. Projekta partneri:, Latvijas Republikas vēstniecība Lietuvas Republikā, Lietuvas Republikas 

vēstniecība Latvijas Republikā, Jonavas rajona pašvaldība. 

4. Projektu koordinē Žeimju skolas-daudzfunkciju centra bibliotekāre Edita Gerulaitiene (e-pasts: 

gladija@gmail.com) un  VDU HZF Letonikas centra vecākā koordinatore dr. Kristina 

Vaisvalavičiene (e-pasts: kristina.vaisvalaviciene@vdu.lt, tālr. +370 612 53317).  

II.  MĒRĶIS UN UZDEVUMI, SASNIEDZAMIE REZULTĀTI 

5. Projekta mērķis – stiprināt skolēnu motīvāciju lasīt, aicinot iepazīt radniecīgu tautu – lietuviešu un 

latviešu – valodu, literatūru, kultūru, vēsturi, kā arī aicinot nodibināt un paturēt Lietuvas un Latvijas 

skolu savstarpējos sakarus.  

6. Projekta uzdevumi: 

6.1. popularizēt lietuviešu un latviešu literatūru un otrās baltu valodas mācīšanos; 

6.2. aicināt Lietuvas un Latvijas skolas organizēt pasākumus, kas iepazīstinātu ar kaimiņvalsts 

kultūru, veicinātu starpkultūru apmaiņu; 

6.3. izplatīt informāciju par Projekta ideju, tā dalībniekiem un aktivitātēm, bet Projekta 

dalībniekiem sniegt iespēju apmainīties pieredzē un paaugstināt kvalifikāciju; 

6.4. lasīšanas un radošās interpretācijas procesā iesaistīt pēc iespējas vairāk dažāda vecuma bērnus, 

paplašināt viņu redzes loku, attīstīt viņu komunikatīvās spējas un lasītprasmi. 

7. Sasniedzamie rezultāti: 

7.1. pieaugs interese par baltu kultūru, vēsturi, veidosies baltu identitāte;  

7.2. attīstīsies Lietuvas un Latvijas skolu savstarpējie sakari, skolās, kā arī neformālās izglītības 

procesā vairāk uzmanības tiks pievērsts Latvijas un Lietuvas sakaru stiprināšanai; 

7.3.  palielināsies skolu bibliotekāru loma un kompetences; 

7.4. izveidosies skolēnu pozitīva attieksme pret grāmatu un lasīšanu, uzlabosies lasītprasmes un 

komunikatīvās spējas. 
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III. PROJEKTA DALĪBNIEKI 

8. Piedalīties Projektā tiek aicinātas Lietuvas un Latvijas skolas, skolu bibliotēkas, Projekta 

aktivitātēs iesaistot skolotājus, skolēnus, skolēnu vecākus un citus interesentus.  

9. Projekta dalībnieki tiks reģistrēti vietnē https://bibliotekos.jonava.lm.lt/  

10. Piedalīties Projektā un izplatīt informāciju var visi, taču par īstenām Projekta dalībniecēm tiks 

uzskatītas tās iestādes, kuras pieteiksies līdz 2022. gada 12. septembrim (sk. 9. punktu) un kuras 

līdz 23. septembrim organizēs vismaz vienu Projekta pasākumu (sk. IV daļu). 

IV. PROJEKTA ORGANIZĒŠANA 

11. Projekts tiek īstenots 19.–23. septembrī, atzīmējot Baltu vienotības dienu, kas Lietuvā un 

Latvijā tiek svinēta 22. septembrī. 

12. Projekta nedēļā Lietuvas skolas un to bibliotēkas tiek aicinātas organizēt pasākumus, kas 

iepazīstina ar Latvijas kultūru, aicina lasīt latviešu literatūru, mācīties latviešu valodu. Latvijas skolas 

tiek aicinātas rīkot pasākumus, kas veltīti Lietuvas kultūrai, valodai un literatūrai. 

13. Katra skola / skolas bibliotēka atbilstoši savām iespējām un pieejamajiem resursiem var 

izvēlēties pasākumu daudzumu, to formu, dalībnieku skaitu un vecumu. Obligātais nosacījums –  

vismaz reizi nedēļā skolā veltīt pasākumu kaimiņvalsts kultūrai un literatūrai.  

14. Projekta aktivitātēs iespējams iekļaut ne tikai kaimiņvalsts rakstnieku prezentēšanu, viņu 

daiļdarbu lasīšanu un diskutēšanu par tiem, bet arī tekstu skaļo lasīšanu (piem., vecāko klašu skolēni 

lasa jaunāko klašu skolēniem), dažādas radošas literatūras daiļdarbu interpretācijas (ilustrāciju, 

komiksu veidošana, inscenējumi un tml.), filmu skates, viktorīnas, tikšanās ar tulkotājiem, kā arī 

integrētās vai tematiskās valodu, vēstures, ģeogrāfijas un citu mācību priekšmetu stundas vai radošos 

projektus, kas stimulē kaimiņvalsts iepazīšanu un starpskolu sakaru dibināšanu.  

15. Projekta organizatori skolām sniedz metodisko un informatīvo palīdzību, sagatavo skolēniem 

ieteicamo lietuviešu / latviešu literatūras tulkojumu, papildus literatūras un interneta resursu sarakstus 

(sk.Pielikumos nr. 1.–3.), apkopo informāciju par Projekta pasākumos realizētajām idejām, sniedz 

ieteikumus Projekta aktivitātēm (sk. Pielikumu nr. 4.).  

16. Pēc Projekta beigām tā dalībnieki iesniedz koordinatoriem īsu atskaiti (sk. pielikumu nr. 5). 

 

V. INFORMĀCIJAS PUBLISKOŠANA UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 

17. Informāciju par Projekta gaitu un rīkotajiem pasākumiem Projekta dalībnieki publicē skolas 

interneta vietnē un sociālā tīkla Facebook grupā „Baltų literatūros savaitė/Baltu literatūras nedēļa“ 

      https://www.facebook.com/groups/276831082747361/  

18. Publicējot informāciju savas skolas interneta vietnē un projekta Facebook grupā, Projekta 

dalībniekiem jāievero personas datu aizsardzības noteikumi. Projekta dalībnieki piekrīt, ka 

informāciju par Projektu un fotogrāfijas, kas tiks publicētas Projekta pārskatā, Projekta organizatori 

drīkst izmantot preses ziņojumos un elektroniskajā telpā. 
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19. Projekta organizators ir arī šī Projekta un tā pasākumu publiskošanas Lietuvā un Latvijā 

iniciators un koordinators.  

19.1. Organizators nodrošina vienotas informācijas par Projektu izplatīšanu savā, partneru, kā arī 

dalībnieku interneta vietnēs. Vienota informācija sastāv no Projekta idejas un mērķu 

raksturošanas, informācijas par organizatoriem un partneriem, kā arī Projekta atbalstītāju 

minēšanas izmantojot tiešsaiti (linku) uz viņu interneta vietnēm (saraksts tiks atsūtīts 

vēlāk). 

19.2. Organizators apņemas sniegt vajadzīgu vienotu informāciju par Projektu un tā pasākumiem 

Projekta partneriem, dalībniekiem, atbalstītājiem, kā arī citiem iespējamiem komunikācijas 

subjektiem. 

19.3. Organizators uzņemas saistības nodrošināt informācijas par Projektu un tā pasākumiem 

izplatīšanu citos (ne partneru un dalībnieku) Lietuvas un Latvijas interneta avotos – 

kultūras, sociālajos, edukācijas vai izglītojošas tematikas interneta vietnēs, ziņu portālos, 

pasākumu teritoriālajās pašvaldībās un/vai citur, kur būtu vērts izplatīt ziņu par projektu un 

popularizēt tāda rakstura iniciatīvu. 

20. Projekta dalībnieks ir arī tā komunikācijas vēstnieks.  

20.1. Dalībnieks uzņemas saistības nodrošināt vienotas informācijas par projektu izplatīšanu: 

publicēt informāciju pašu iestādes interneta vietnē un sociālajos tīklos; dalīties ar 

informāciju un rūpēties, lai tā tiktu publicēta pašu pilsētas vai reģiona kultūras, sociālās, 

izglītojošās interneta vietnēs, informācijas portālos, projekta teriotoriālajās pašvaldībās 

un/vai citur, kur būtu vērts izplatīt ziņu par projektu un popularizēt tāda rakstura iniciatīvu. 

20.2. Informatīvajā ziņojumā par projektu jāievēro vienotas informācijas izveides principi – 

tajā jābūt informācijai par Projektu, tā ideju un mērķiem, informācijai par organizatoriem 

un partneriem, kā arī projekta atbalstītājiem, izmantojot tiešsaiti (linku) uz viņu interneta 

vietnēm. Visu pārējo informāciju, kas ir saistīta ar Projekta dalībnieka pasākumu, sagatavo 

pats Projekta dalībnieks atbilstoši savām vajadzībām un iespējām. 

V DAĻA. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

21. Šī nolikuma pielikumi tiks nosūtīti tikai reģistrētiem Projekta dalībniekiem. 

22. Pēc projekta beigām tā dalībnieki saņems organizatoru un partneru pateicības, atbalstītāju 

dāvanas. 

 

PRIELIKUMI: 

1. Skolām ieteicāmo lietuviešu literatūras tulkojumu saraksts (1990.–2022.); 

2. Skolām ieteicāmo lietuviešu literatūras tulkojumu saraksts  (līdz 1990. g.); 

3. Papildus literatūra, interneta resursi; 

4. Piedāvājumi „Baltu literatūras nedēļa“ nodarbībām; 

5. Projekta „Baltu literatūras nedēļa“ atskaites forma. 

 

____________________________ 

 

 


