
Fotokonkursa  

''Cesvaines novads rudenī 2016'' 

NOLIKUMS 

 

MĒRĶIS 

 

1. Veicināt Cesvaines novada jauniešus apzināt Cesvaines novada vidi un tās vērtības 

2. Sekmēt jauniešu radošo darbību 

 

KONKURSA TĒMA 

 

3. Tuvojas viens no skaistākajiem gadalaikiem, kurš dabā atnes lielas pārmaiņas. Lai šīs pārmaiņas 

ievērotu un ilgu laiku atcerētos, ir radusies ideja par fotokonkursu ''Cesvaines novads rudenī 2016'', 

kur Cesvaines novada jauniešiem ir dota iespēja radoši izpausties un iemūžināt Cesvaines ainavas 

rudenī. 

 

KONKURSA DALĪBNIEKI  

 

4. Konkursā var piedalīties ikviens Cesvaines novada jaunietis un jauniete vecumā no 13-25 gadiem,  

iesniedzot fotogrāfijas atbilstoši konkursa nolikumā norādītajām prasībām. 

KONKURSA VĒRTĒŠANA 

 

5.Iesniegtās fotogrāfijas tiks vērtētas atklātajā balsojumā Cesvaines novada domes Bērnu un 

jauniešu centra draugiem.lv lapā.  

6. Labāko fotokonkursa ''Cesvaine rudenī 2016'' fotogrāfiju noteiks pēc ''Man patīk'' vērtējuma. 

Visvairāk ''Man patīk'' iegūtā fotogrāfija kļūs par labāko šī gada fotokonkursa uzvarētāju. 

7. Labākie divdesmit darbi tiks izvietoti fotokonkursa ''Cesvaine rudenī 2016'' noslēguma izstādē 

Cesvaines novada domes Bērnu un jauniešu centrā. 

 

 

 



KONKURSA FOTOGRĀFIJU IESNIEGŠANA UN VĒRTĒŠANA 

 

8. Fotogrāfiju iesniegšanas termiņš: no 2016.gada 24.oktobra līdz 2016.gada 7.novembrim  

9. Katrs dalībnieks drīkst iesniegt vienu savu personīgo darbu 

10. Fotogrāfija iesniedzama digitālā veidā 

11. Fotogrāfiju  var iesniegt, sūtot uz e-pastu lasma.markevica@cesvaine.lv  

12. Iesniegtajai fotogrāfijai jāpievieno apraksts, kur fotogrāfija tika uzņemta  

13. Iesniedzot fotogrāfiju, autoram ir jāpievieno sava kontaktinformācija 

14. Fotokonkursam nedrīkst iesniegt pornogrāfiska rakstura fotogrāfijas, kā arī fotogrāfijas, kas 

satur nepārprotamu vardarbību, rasistiski vai etniski aizskarošus fotoattēlus, attēlus, kas pārkāpj 

autortiesības, aizstāv nelegālas darbības vai jebkādā veidā rada apdraudējumu personas drošībai. 

15. Iesniegtajai fotogrāfijai  jābūt autora oriģināldarbam. Plaģiātisma gadījumā dalībnieks tiek 

izslēgts no dalības fotokonkursā. 

16. Fotokonkursa organizētājs patur tiesības iesniegtos fotoattēlus izmantot drukātajos materiālos, 

publiskot interneta vidē (ievērojot visas autortiesības), izņemot gadījumu, kad fotogrāfijas autors ir 

iesniedzis rakstisku lūgumu savas fotogrāfijas nepublicēt. Fotogrāfijas, kas tiks izvietotas izstādē, 

paliks organizatoru īpašumā. 

17. Fotogrāfiju vērtēšana Cesvaines novada domes Bērnu un jauniešu centra portāla draugiem.lv 

lapā no 2016.gada 8.novembra līdz 2016.gada 22.novembrim. 

 

Cesvaines novada domes 

Bērnu un jauniešu centra vadītāja      L.Markevica 

 

mailto:lasma.markevica@cesvaine.lv

