
“BIBLIOTĒKA” KONKURSA “DZIMTAS GRĀMATA” PIETEIKUMA VEIDLAPA 

PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA 
1. Iepazīstieties ar konkursa nolikumu!
2. Rūpīgi aizpildiet šo formu!
3. Uzrakstiet savas ģimenes vai dzimtas stāstu!
4. Izveidojiet aprakstu par izvēlēto grāmatu!
5. Uzņemiet izvēlētās grāmatas fotogrāfiju!
6. Iesniedziet pieteikumu konkursam!

KONTAKTPERSONA 

Vārds ________________________ Uzvārds _______________________ 

E-pasts _______________________ Tālr.nr. ________________________ 

DZIMTAS STĀSTS 

Uzrakstiet savas ģimenes vai dzimtas stāstu, minot faktus un notikumus, kurus vēlaties darīt zināmus 
plašākai sabiedrībai! Minimālais vārdu skaits 500, maksimālais – 1250 vārdu. 

Rakstīt… 

https://www.manabiblioteka.lv/wp-content/uploads/2019/07/Dzimtas_gramata_nolikums.pdf


 

GRĀMATAS APRAKSTS 
 
Izveidojiet aprakstu par grāmatu, kas jūsu ģimenei ir īpaša! Pamatojiet, kāpēc tieši šī grāmata tiek 
pieteikta konkursam! Minimālais vārdu skaits 500, maksimālais – 1000 vārdu. 

 
 
 
FOTO 
 
Uzņemiet izvēlētās grāmatas fotogrāfiju! 
 
 
 
PIETEIKUMA IESNIEG AŠ NA 
 
Aizpildīto pieteikuma formu ar dzimtas stāstu, grāmatas aprakstu un grāmatas fotogrāfiju sūtiet uz 
biblioteka@bib.eu ar norādi “Dzimtas grāmata” vai ierakstītā vēstulē uz adresi: Baltic International Bank, 
Kalēju iela 43, Rīga, LV-1050 ar norādi “Jekaterinai Kuzņecovai, Baltic International Bank, konkursam 
“Dzimtas grāmata””. Pieteikumi tiek pieņemti līdz 2019. gada 31. augustam plkst. 23.59. 
 
 
 
* Iesniedzot pieteikumu, dalībnieks piekrīt, ka viņa personas dati tiks apstrādāti saskaņā  ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu 
(GDPR), un var tikt publiskoti projekta “Bibliotēka” un “Baltic International Bank” mājas lapās, sociālajos tīklos, kā arī rakstošajos 
un raidošajos medijos un citos publicitātes kanālos, kas var tikt izmantoti izstādes “Dzimtas grāmata” popularizēšanai.  
 
** Iesniedzot pieteikumu, dalībnieks piekrīt, ka konkursam sniegtā informācija (fotogrāfija, dzimtas stāsts un grāmatas 
apraksts) var tikt publiskota projekta “Bibliotēka” un “Baltic International Bank” mājas lapās, sociālajos tīklos, kā arī rakstošajos 
un raidošajos medijos un citos publicitātes kanālos, kas var tikt izmantoti izstādes “Dzimtas grāmata” popularizēšanai. 
Dalībnieks piekrīt, ka organizators ir tiesīgs veikt iesūtītās informācijas atspoguļošanu bez termiņa ierobežojuma. 
 
*** Iesniedzot pieteikumu, dalībnieks apstiprina, ka visa konkursam iesniegtā informācija (fotogrāfija, dzimtas stāsts un 
grāmatas apraksts) ir viņa oriģināldarbs. 

Rakstīt… 
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