
 

Nolikums 

 

Konkursa mērķis ir iemūžināt Iršu pagasta būtību raksturojošas 

fotogrāfijas informatīvo materiālu un izdevumu veidošanai, kā arī 

prezentācijas veidošanai. 

Fotokonkursa mērķis ir piedāvāt iespēju Iršu pagasta iedzīvotājiem un 

dabas pētniekiem, parādīt savus talantus fotomākslas jomā (sajūtas, 

interesantus dabas vērojumus, pagasta dzīves ainas, domu lidojumu). 

Fotokonkursam iesniegtos darbus vērtēs kompetenta žūrija, labākie darbi 

tiks prezentēti plašākai publikai. 

 

Konkursa rīkotāji 

Iršu pagasta kultūras pasākumu organizators. 

 

Konkursa dalībnieki 

Aicinām Iršu pagasta iedzīvotājus un ikvienu interesentu, kurš uzņēmis 

kvalitatīvas fotogrāfijas Iršu pagastā. 

 

Fotokonkursa mērķis 

✓ Radīt iespēju pagasta iedzīvotājiem, dabas pētniekiem izpaust 

savus talantus; 

✓ Popularizēt fotogrāfiju kā dokumentu līdzekli iedzīvotāju vidū; 

✓ Caur fotogrāfiju atklāt būtiskāko Iršu pagasta dabas ainavās. 

 

Darbu iesniegšanas nosacījumi 

✓ Izvērtēšanai tiek pieņemtas melnbaltas un krāsainas fotogrāfijas; 

✓ Jānorāda informācija par fotogrāfiju: autora vārdam, uzvārdam, 

tālruņa numuram un papildus informācijai ( precīzu vietas vai 

objekta nosaukumu, fotogrāfijas nosaukumu un nelielu aprakstu, 

kas sniedz ziņas par fotogrāfijā attēloto); 

✓ Fotogrāfijas var sūtīt no 15.05.2020. 

✓ Darbi iesniedzami elektroniski līdz 01.06.2020, uz e-pastu: 

inetariekstina@inbox.lv ar norādi “Fotokonkurss”; 

✓ 10 labākās fotogrāfijas tiks izgatavotas un izstādītas Iršu pagasta 

zālītē. 
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Darbu iesniegšanas laiks 

No 15.05.2020. līdz 01.06.2020. 

 

Fotogrāfiju lietošanas tiesības 

✓ Konkursā iesniegtās fotogrāfijas paliek konkursa rīkotāja īpašumā; 

✓ Fotoattēlus rīkotājs var izmantot Iršu pagasta informatīvo 

materiālu veidošanā, kā arī prezentācijas vajadzībām. 

 

Datu aizsardzība 

Ja fotogrāfijā ir attēlota kāda fiziska persona, tad saskaņā ar Fizisko 

personu datu aizsardzības likumu un regulu, Autoram ir jāsaņem viņas 

mutiska un rakstiska piekrišana publicitātei. 

 

Konkursa darbu vērtēšanas kritēriji 

✓ Fotogrāfiju mākslinieciskā oriģinalitāte; 

✓ Fotogrāfa individuālais redzējums; 

✓ Fotogrāfiju uzņemšanas kvalitāte. 

 

Konkursa darbu vērtēšana, balvas 

Uzvarētāji saņems balvas un Iršu pagasta pārvaldes atzinības rakstus; 

Pēc konkursa uzvarētāju paziņošanas 2020. gada 16. jūnija konkursa 

organizatori ir tiesīgi labākos darbus izstādīt izstādēs, publicēt presē un 

digitālajā vidē. 

 

Foto konkursa norise  

✓ Konkurss notiek no 15.05.2020 līdz 01.06.2020; 

✓ Konkursa noslēgumā tiek rīkota fotoizstāde; 

✓ Fotogrāfijas būs apskatāmas Iršu pagasta pārvaldes facebook lapā; 

✓ Konkursa uzvarētāji tiks publicēti Iršu pagasta pārvaldes facebook 

lapā; 

✓ Fotogrāfiju autoru apbalvošana notiks 19.06.2020. Iršu pagasta 

pārvaldes zālītē. 

 

Šis nolikums ir uzaicinājums piedalīties konkursā. 

Kontaktinformācija: Ineta Riekstiņa, 28377943 

 


