
FOTOKONKURSA “LATGALES SIMTGADES AINAVU CEĻI JAUNIEŠU ACĪM” 

NOLIKUMS

I. Vispārējie noteikumi

1. Fotokonkurss “Latgales simtgades ainavu ceļi jauniešu acīm” (turpmāk - konkurss) tiek īstenots
Latvijas vides aizsardzības fonda apstiprinātā projekta “Latgales simtgades ainavu ceļi jauniešu acīm”
ietvaros. 

2. Konkursu rīko biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (turpmāk – DNVOAC) sadarbībā
ar Latgales plānošanas reģionu. 

3.  Konkursa  nolikums  (turpmāk  –  nolikums)  nosaka  konkursa  dalībnieku  pieteikšanās  kārtību,
fotogrāfiju un to aprakstu (turpmāk – darbi) publicēšanas kārtību, tehniskās prasības, kuras jāievēro,
iesniedzot darbus, vērtēšanas kritērijus, izvērtēšanas un apbalvošanas kārtību. 

4.  Konkursa  mērķis  ir  mudināt  jauniešus  apzināt  un izpētīt  Latgales  plānošanas  reģiona  teritorijā
esošās nacionālā,  reģionālā  un vietējā  līmeņa nozīmes dabas  bagātības,  izceļot  nozīmīgākos un
ainaviskākos objektus (ainavas, parki, dabas pieminekļi, kultūrvēsturiski objekti (t.sk. pieminekļi) u.c.),
tādējādi veicinātu lokālo patriotismu un popularizētu Latgales reģionu. 

5. Konkursā var piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadu vecumam, kuru deklarētā dzīvesvietas
adrese ir kādā no Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām (turpmāk – dalībnieks). 

6. Konkursa norises laiks ir no 2017. gada 08. decembra līdz 2018. gada 18. janvārim.

II. Dalībnieku pieteikšanās un darbu publicēšanas kārtība 

7.  Dalībnieks  iesniedz  fotogrāfiju/-as  kopā  ar  korekti  aizpildītu  pieteikuma  anketu  (1.pielikums)
(turpmāk – anketa), iesūtot elektroniski, ar norādi – fotokonkursam “Latgales simtgades ainavu ceļi
jauniešu acīm” uz e-pasta adresi: dnvoac@gmail.com.

8. Katram iesniegtajam darbam dalībnieks faila nosaukumā obligāti norāda savu vārdu, uzvārdu un
gadījumā, ja tiek iesūtīts vairāk par 1 (vienu) darbu - kārtas numuru. 

9.  Visi  konkursam iesniegtie  darbi  paliek organizatoru īpašumā un,  atsaucoties uz autoru,  var tikt
izmantoti konkursa rīkotāju mārketinga materiālos. 

III. Konkursam iesūtīto darbu prasības 

10. Katrs dalībnieks var iesniegt 1 darbu par katru dabas objektu. 

11. Konkursam var iesniegt tikai dalībnieka paša uzņemtus darbus. 

12. Dalībnieks konkursā piedalās individuāli, neveidojot dalībnieku grupas. 

13. Konkursam iesūtīto darbu tehniskās prasības: 
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13.1. Darbi var būt gan krāsaini, gan melnbalti. 
13.2. Fotogrāfijas lielums nevar būt mazāks par 5 megabaitiem (MB). 
13.3. Darbi ir jāiesniedz elektroniskā JPEG formātā. 
13.4. Darbi var būt gan digitālā, gan analogā formātā, ja nepieciešams, arī apstrādāti. 
13.5. Uz darba nedrīkst būt norādīti  datumi, pašrocīgi  ievietoti  uzraksti (izņemot tos, kas ir
nofotografēti un redzami pašā fotogrāfijā), logotipi vai autora paraksti. 
13.6. Darbs nedrīkst būt izveidots, apvienojot vairākus attēlus. 
13.7. Darbā nedrīkst būt attēlots personas pašportrets. 

14. Dalībnieks tiek diskvalificēts no dalības konkursā, ja: 
14.1. tiek konstatēts Autortiesību likuma vai citu spēkā esošu normatīvo aktu pārkāpums; 
14.2. darbos attēlotās ainas pārkāpj vispārpieņemtās morāles un pieklājības normas. 

IV. Konkursa darbu vērtēšanas komisija 

15. Iesniegtos darbus izvērtē DNVOAC apstiprināta komisija. 

16.  Komisija  darbojas  15  (piecpadsmit)  locekļu  sastāvā,  tajā  skaitā  DNVOAC,  Latvijas  vides
aizsardzības fonda, Latgales plānošanas reģiona, pašvaldību tūrisma informācijas centru, u.c. iestāžu
pārstāvji vai eksperti.

17. Komisija  savā darbā ievēro fizisko personu datu aizsardzības jomu regulējošo normatīvo aktu
prasības. Konkursā pieteikto dalībnieku personu dati un papildus informācija, kas ietverta pieteikuma
anketā, netiek izpausta trešajām personām, izņemot dalībnieka vārdu, uzvārdu un vecumu. 

18. Komisijas sēdes ir slēgtas. 

V. Konkursam iesūtīto darbu vērtēšanas kritēriji 

19.  Darbus,  kuri  atbilst  nolikuma nosacījumiem,  Komisija  vērtē  pēc šādiem vērtēšanas  kritērijiem
(turpmāk – vērtēšanas kritēriji): 

21.1.  darbu atbilstība  konkursa  mērķim,  sniedzot  vērtējumu no  0  (nulles)  līdz  5  (pieciem)
punktiem, pozīcijā izvēlētā objekta pamatojums un nozīmība. 

21.2.  darbu  tehniskā  un  mākslinieciskā  kvalitāte,  sniedzot  vērtējumu  no  0  (nulles)  līdz  5
(pieciem) punktiem, katrā no šīm pozīcijām: kompozīcija, izpildījums un uztveramība; 

21.3. darbu saturs, sniedzot vērtējumu no 0 (nulles) līdz 5 (pieciem) punktiem, katrā no šīm
pozīcijām: idejas oriģinalitāte un emocionālais aspekts.

20. Konkursa uzvarētājs tiek noteikts, summējot iegūto punktu skaitu – 30 punkti.

21. Dalībnieku iesūtītie darbi, kuri neatbilst nolikumā izvirzītajām tehniskajām prasībām, netiek vērtēti. 

22. Konkursam iesniegtie darbi, kuri ir iesūtīti pēc nolikuma 5.punktā norādītā termiņa, netiek pieņemti
un vērtēti.
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VI. Konkursa rezultātu paziņošana 

23.  Komisija  iesniegtos  darbus  izvērtē  un  paziņo  rezultātus  līdz  2018.  gada  16.  februārim,  tos
publicējot  DNVOAC  mājas  lapā  www.nvoc.lv un  Latgales  Plānošanas  reģiona  mājas  lapā
www.lpr.gov.lv. 

VII. Darbu izmantošana un apbalvošana

24. No iesūtītajiem darbiem, Komisija  izvēlēsies 20 labākos,  kuri  tiks izmantoti  ceļojošās izstādes
mārketinga materiālos. 

25.  No  iesūtītajiem  pieteikumiem  tiks  atlasīti  dabas  objekti,  lai  izveidotu  Latgales  reģiona  dabas
bagātību online karti.

26. Izvēlēto darbu autoriem būs iespēja piedalīties projekta ietvaros rīkotajās aktivitātēs: divu dienu
ekspedīcijā Latgalē vai vienas dienas ekspedīcijā uz plostiem pa Daugavu.

DNVOAC koordinators O.Zuģickis
08.12.2017.

Informācija interesentiem:
Oskars Zuģickis
Tālr.: 26565858
e-pasts: oskars@nvoc.lv 
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1.pielikums

Pieteikuma anketa dalībai fotokonkursā “Latgales simtgades ainavu ceļi jauniešu acīm”

Vārds: 
Uzvārds: 
Deklarētā dzīves vietas adrese: 
Pašvaldība: 
Tālruņa Nr.: 
E-pasta adrese: 

Iesūtīto fotogrāfiju skaits: 

Fotogrāfijas kārtas Nr. Fotogrāfijas nosaukums:
Īss apraksts par iesūtīto dabas objektu (līdz 5 teikumiem), atspoguļojot, kāpēc tas ir tik būtisks un nozīmīgs šī 
konkursa kontekstā 
Fotogrāfijas kārtas Nr. Fotogrāfijas nosaukums:
Īss apraksts par iesūtīto dabas objektu (līdz 5 teikumiem), atspoguļojot, kāpēc tas ir tik būtisks un nozīmīgs šī 
konkursa kontekstā
Fotogrāfijas kārtas Nr. Fotogrāfijas nosaukums:
Īss apraksts par iesūtīto dabas objektu (līdz 5 teikumiem), atspoguļojot, kāpēc tas ir tik būtisks un nozīmīgs šī 
konkursa kontekstā
Fotogrāfijas kārtas Nr. Fotogrāfijas nosaukums:
Īss apraksts par iesūtīto dabas objektu (līdz 5 teikumiem), atspoguļojot, kāpēc tas ir tik būtisks un nozīmīgs šī 
konkursa kontekstā
Fotogrāfijas kārtas Nr. Fotogrāfijas nosaukums:
Īss apraksts par iesūtīto dabas objektu (līdz 5 teikumiem), atspoguļojot, kāpēc tas ir tik būtisks un nozīmīgs šī 
konkursa kontekstā

Piezīme: Katrai iesniegtajai fotogrāfijai ir jānorāda kārtas numurs, nosaukums un apraksts. Tabulu var papildināt,
pievienojot jaunas rindas, ja tiek iesniegti vairāki darbi.

Esmu sasniedzis/-gusi 18 gadu vecumu:                                                                                                 (paraksts)*

Neesmu sasniedzis/-gusi 18 gadu vecumu:                                                         (likumiskā pārstāvja paraksts)*

Likumiskais pārstāvis _______________________________________________ (vārds, uzvārds un tālruņa Nr.)
                                  (Aizpilda dalībnieka likumiskais pārstāvis: vecāki, aizbildnis) 

* Ar parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar fotokonkursa “Latgales simtgades ainavu ceļi  jauniešu
acīm”  nolikumu,  norādītie  dati  anketā ir  patiesi  un korekti,  kā  arī  piekrītu,  ka iesniegtās fotogrāfijas var  tikt
publicētas, norādot atsauci uz to autoru.
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