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Mūsu sadarbības partneri – digitālā zinību resursa letonika.lv komanda – ir nolēmusi 

nākamajam gadam pilnveidot savu ikgadējo ievērojamu jubileju, notikumu un 

atzīmējamo dienu kalendāru digitālā formātā.  

Piedāvājam  iespēju  arī jums – bibliotekāriem – iesaistīties letonika.lv kalendāra 

veidošanā, piedāvājot iekļaut kalendārā ievērības cienīgu notikumu, kas saistīts ar jūsu 

bibliotēku, pagastu, novadu vai pilsētu.  Tā var būt arī nozīmīga jubileja īpašiem cilvēkiem, 

kas dzīvo un strādā (vai dzīvojuši un strādājuši) jums tuvākajā apkārtnē, varbūt pat 

kādam  aktīvam un aizrautīgam profesionālim no jūsu pašu – bibliotekāru – loka. 

Letonika.lv komanda ļoti priecātos saņemt no jums šādu informāciju par notikumiem 

un atzīmējamām dienām, ar ko varētu papildināt letonika.lv 2021. gada kalendāru, jo 

kurš gan vēl labāk par jums – bibliotekāriem – zinās to vērtīgo un ievērības cienīgo jūsu pusē, 

par ko būtu vērts pastāstīt plašākai sabiedrībai! 

Tā kā jau tradicionāli ar letoniku.lv mums saistās jauki, izzināt un meklēt rosinoši 

konkursi, arī šī aktivitāte jums tiek piedāvāta kā KONKURSS, kura rezultātā nozīmīgākā 

un saistošāk atklātā informācija tiks ievietota letonika.lv 2021. gada kalendārā, un 

visinteresantāko vēstījumu autori saņems piemiņas balvas. 

Lai piedalītos konkursā un veidotu saturu letonika.lv kalendāram, aicinām līdz 20. 

decembrim sūtīt 1-3 savus stāstus teksta, fotogrāfiju un/vai video formātos uz manu e-

pastu ilma.elsberga@kis.gov.lv ar norādi “Letonika.lv digitālajam kalendāram”.  

·        Teksta formātā būtu vēlams īsais apraksts par cilvēku vai notikumu līdz 500 zīmēm 

(kopā ar atstarpēm) un, ja ir, – izvērsts apraksts līdz 2500 zīmēm (kopā ar atstarpēm); 

·        Fotogrāfijas (1-3) – png, gif vai jpeg formātā, ne lielākas kā 1 MB katra; 

·        Video – līdz 3 minūtēm, saite uz video tiešsaistē (YouTube, bibliotēkas vietnē vai citur). 

Lūgums ievērot autortiesības – iesniegt tikai tādus materiālus, kurus ir tiesības nodot tālāk, un 

minēt teksta, foto, video autorus. 

Tāpat, gatavojot materiālus, lūdzam izvērtēt to tehnisko kvalitāti, tekstu gatavot saistošu un 

atraktīvu, jo iesūtītos materiālus izvietosim letonika.lv FB profilā, kur aicināsim apmeklētājus 

ar tiem dalīties un novērtēt ar “patīk”. Žūrijā šoreiz būs jūsu pašu lasītāji – apbalvosim tos 

notikumus, kuri saņems visvairāk “patīk” vērtējumus. 
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