
 
  FOTOKONKURSA 

„DOMAS RADA DARBUS” 
NOLIKUMS 

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI 
1.1. Konkursu rīko Preiļu Galvenā bibliotēka sadarbībā ar skolām; 
1.2. Konkursa norises laiks – 2019.g. 1.jūnijs – 10.septembris; 
1.3. Konkursa mērķis ir rosināt iedzīvotāju radošu pašizteiksmi, interesi par 

Latvijas dabas, vēstures, kultūrvides, notikumu un cilvēku saistību ar tautas 
nemateriālo kultūras vērtību –sakāmvārdiem un parunām, atspoguļojot šīs 
kopsakarības mākslinieciski kvalitatīvos fotoattēlos un darbu atlases rezultātā 
sarīkot fotoizstādi „Domas rada darbus”; 

1.4. Konkursā var piedalīties  jebkurš  iedzīvotājs vecumā no 10 līdz ∞ gadiem  
( var būt ģimenisks pasākums) ar neierobežotu fotogrāfiju skaitu. 

1.5. Dalībnieki izvēlas kādu latviešu sakāmvārdu vai parunu, meklē tā 
atspoguļojumu dzīves situācijās, iemūžinot fotogrāfijā gan situāciju, gan atbilstošā 
sakāmvārda tekstu.  

2. FOTOGRĀFIJU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA  UN NOFORMĒŠANA. 
2.1. Fotogrāfijas jāiesniedz personīgi Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras    

nodaļā(3.stāvā). 
2.2. Fotogrāfijām jābūt izprintētām uz A4 formāta matēta fotopapīra. Sakāmvārda 

teksts jāiestrādā uz fotogrāfijas Wordart, tekstlodziņa vai kādā citā tehnikā. 
Fotogrāfijas otrā pusē jābūt norādītai dalībnieka kontaktinformācijai- vārds, 
uzvārds, dalībnieka vecums, mācību vai darba vieta, tālruņa nr. un e-pasta adrese. 

2.3. Fotoattēli var būt gan melnbalti, gan krāsaini. 
2.4. Fotoattēliem jābūt iesniedzēja fotografētiem, nedrīkst izmantot      

 internetvietņu foto. 
2.5. Darbu iesniegšanas termiņš – 10. augusts. 

3. KONKURSA DARBU VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA. 
3.1 Iesniegtos fotoattēlus vērtēs konkursa Rīkotāja izveidotā komisija. 
3.2. Fotoattēli tiks vērtēti pēc 5 ballu skalas, atbilstoši sekojošiem kritērijiem: 
  3.2.1. Fotogrāfijas atbilstība konkursa tēmai; 
  3.2.2. Fotogrāfijas atbilstība izvēlētajam sakāmvārdam vai parunai; 
  3.2.3. Oriģinalitāte objekta vai kompozīcijas izvēlē; 
  3.2.4.Izpildījuma tehniskā meistarība; 
3.3. Fotokonkursa rezultāti dalībniekiem tiks paziņoti  telefoniski un e-pastā; 

             3.4. Uzvarētāji saņems naudas balvu: 1.vieta - 30EUR, 2. vieta – 20EUR,  
                     3.vieta – 10EUR vērtībā.            

3.5. Labākie darbi tiks eksponēti fotoizstādē „Domas rada darbus” Preiļu GB BLN. 
   4. Konkursa īpašie noteikumi. 
 4.1. Iesniedzot darbu, pretendents pieņem un piekrīt visām konkursa Nolikumā        
        noteiktajām prasībām; 
 4.2. Rīkotājs iegūst bezmaksas lietošanas tiesības uz visiem fotoattēliem; 
 4.3. Fotoattēlu publicēšanas un lietošanas gadījumos tiks nodrošināta atsauce uz               
        fotoattēlu autoriem. 
                 Neskaidrību gadījumā zvanīt uz tālr. 29495394; 28661351 vai 65381231 


