
   

 

 

Fotokonkursa 

„Mana Eiropa” nolikums 

 
Konkursa rīkotāji:  

EDIC Austrumlatgalē  sadarbībā ar Preiļu Galveno bibliotēku. 

Konkursa mērķis:  

 Popularizēt fotogrāfiju kā dokumentālu līdzekli iedzīvotāju vidū.  

 Caur fotogrāfiju atklāt Eiropas Savienības nozīmi katra cilvēka ikdienas dzīvē. 

 Kuplināt pilsētas un novada kultūras dzīvi ar jaunām izstādēm. 

Konkursa dalībnieki:  

Latvijas fotogrāfijas entuziasti, - konkursā var piedalīties jebkurš interesents, neatkarīgi no 

vecuma, nodarbošanās un profesionālajām fotografēšanas iemaņām. 

Fotogrāfiju iesniegšanas kārtība:  

 No 5. marta līdz 29. martam iesūti konkursam fotogrāfijas. 

 Fotogrāfijas ar norādi “Fotokonkursam” iesniedzamas elektroniski uz e-pastu 

edic.preili@gmail.com  vai digitālā formātā Preiļu Galvenajā bibliotēkā (Preiļos, 

Kārsavas ielā 4, EDIC Austrumlatgalē informācijas punktā (2.stāvā)).  

Fotogrāfiju izvērtēšanas kritēriji: 

 No 1.aprīļa līdz 25.aprīlim notiks balsošana sociālajos tīklos Draugiem.lv un 

Facebook.com.  

 Fotogrāfijas tiks publicētas EDIC Austrumlatgalē sociālajās lapās 

http://www.draugiem.lv/edic.austrumlatgale/  un  

https://lv- lv.facebook.com/EDAustrumlatgale,  

kur notiks balsošana par labāko fotogrāfiju, nospiežot “patīk” vai “Like”. 

 Tiks vērtēta atbilstība iesniegšanas nosacījumiem 

 

Prasības iesniedzamajām fotogrāfijām: 

 Fotogrāfijām jāraksturo šāda tēma: Mana Eiropa (cilvēku, vietu vai objektu fotogrāfijas, 

kas parāda Eiropas nozīmi fotogrāfijas iesniedzēja ikdienas dzīvē) 

 Izvērtēšanai tiek pieņemtas melnbaltas un krāsainas fotogrāfijas  

mailto:edic.preili@gmail.com
http://www.draugiem.lv/edic.austrumlatgale/
https://lv-lv.facebook.com/EDAustrumlatgale


 Viens autors drīkst iesniegt ne vairāk kā 3 fotogrāfijas; 

 Iesūtot fotogrāfiju jānorāda: nosaukums, autora vārds un uzvārds, tālruņa numurs  un 3-

5 teikumu apraksts latviešu valodā, kas sniedz ziņas par fotogrāfijā attēloto un Eiropas 

nozīmi fotogrāfijas iesniedzēja ikdienas dzīvē 

 Fotogrāfijā jābūt ar izšķirtspēju sākot no 300dpi un ne mazākiem par 6 Mpix.  

 Darbus jāiesniedz elektroniski, JPG vai TIFF formātā 

 Konkursam var iesniegt tikai savus darbus, kas veidoti nepārkāpjot autortiesības un 

citus normatīvos aktus. Likuma pārkāpuma gadījumā visu atbildību par darba saturu nes 

autors. 

 

Konkursa balvas: 

 

1.vieta – MP3 atskaņotājs 

2.vieta – microDuo USB atmiņas karte (32 GB) 

3.vieta – USB atmiņas karte (8 GB) 

30 fotogrāfijas, kuras iegūs augstāko vērtējumu (“patīk” vai “Like” skaitu) tiks izstādītas Preiļu 

Galvenajā bibliotēkā. Izstādes atklāšana 2015.gada 8.maijā. 

 

 


