
Dzejas un fotomākslas konkurss  

„Manas pēdas novadā…” 

 

 

Konkursa rīkotājs: Ilūkstes novada pašvaldība 

 

Konkursa mērķi: 

1. Apkopot Ilūkstes novada ētisko un estētisko vērtību redzējuma atspoguļojumu Latvijas 

dzejnieku un fotomākslinieku (profesionāļu un amatieru) darbos.  

2. Bagātināt Ilūkstes novada vēstures arhīvu ar laikmeta liecībām. 

3. Konkursā iegūtos materiālus izmantot dzejas un foto grāmatas, kas veltīta Ilūkstes novadam 

un Latvijas Republikas simtgadei, veidošanai. 

 

Nosacījumi dzejas iesūtīšanai: 

1. Dzejas centrālais motīvs – patriotisms un cieņa pret Ilūkstes novadu. Iesūtītajos darbos 

jāakcentē dzimtās puses (novada, pagasta) īpašās vērtības. 

2. Dzejoļi jāiesūta līdz 2018. gada 10. septembrim elektroniskā formātā uz e-pastu 

iluksteskonkursi@inbox.lv, vēstulē norādot darba nosaukumu, autora vārdu, uzvārdu, 

tālruņa numuru.  

3. No katra autora tiks pieņemti ne vairāk kā 10 dzejoļi valsts valodā. 

4. Konkursa rezultātus vērtēs pašvaldības izveidota žūrija. 

5. Autori, kuru darbi būs izturējuši konkursu un tiks publicēti grāmatā, saņems vienu tās 

eksemplāru. 

6. Konkursa organizatori ir tiesīgi publicēt labākos darbus presē un pašvaldības informatīvajos 

kanālos, nepārkāpjot Autortiesību likumu. 

7. Katra iesniegtā darba autors ir atbildīgs par iesūtītā dzejoļa autortiesībām. 

8. Darbu iesūtīšana konkursam tiek uzskatīta par autora piekrišanu visiem šajā nolikumā 

minētajiem punktiem. 

 

Nosacījumi foto iesūtīšanai: 

1. Fotoattēlos var tik atspoguļotas Ilūkstes novada ainavas, ainavu elementi vai portreti, 

atklājot dabas skaistumu sasaistē ar novada iedzīvotāju sadzīvi, saimniecisko darbību, 

kultūru, paražām, tikumiem un tradīcijām.  

2. Fotoattēlu uzņemšanas periods – 21. gadsimts. 

3. Attēliem jāatbilst laikmetīgās vizuālās informācijas un labas fotogrāfiskās gaumes prasībām. 

4. Izskatīšanai netiks pieņemtas fotogrāfijas, kas neatbilst morāles un ētikas 

vispārpieņemtajām normām. 

5. Attēli var būt uzņemti, izmantojot kā digitālo, tā arī analogo fotogrāfijas tehniku. 

6. Izvērtēšanai tiks pieņemti kā krāsaini, tā melnbalti attēli ar izšķirtspēju 300 dpi, garāko malu 

ne mazāku par 3543 pix. un malu attiecību 3:4. Failiem jābūt jpg formātā. 

7. Iesūtāmie attēli nedrīkst būt digitāli krasi pārveidoti. Pieņemama ir attēla pamatkorekcija ar 

digitāliem apstrādes līdzekļiem (krāsas, spilgtums, asums u. tml.). 

8. Attēli jāiesūta līdz 2018. gada 10. Septembrim elektroniskā formātā uz e-pastu 

iluksteskonkursi@inbox.lv, vēstulē norādot darba nosaukumu, autora vārdu, uzvārdu, 

tālruņa numuru. Kā papildu informācija norādāms komentārs par vietu, kur fotoattēls 
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uzņemts. Var tikt pieminēts nofotografētās personas (ja ir portrets) vārds (uzvārds), 

nodarbošanās.  

9. Ja konkursam iesniedzamajā fotoattēlā redzama kāda persona, darba autoram jāiegūst šīs 

personas rakstiska piekrišana attēla izmantošanai (ja portreti ir vairāki, jāiesniedz katras 

personas rakstiska piekrišana). Piekrišana jāiesūta konkursam kopā ar bildēm. Veidlapa 

atrodama nolikuma pielikumā.  

10. Ja sūtāmajai e-pasta vēstulei pievienojamo attēlu apjoms pārsniedz datu sūtīšanas 

maksimāli pieļaujamo apjomu (aptuveni 25 MB), attēlus var ievietot digitālā datu nesējā 

(USB zibatmiņā vai kompaktdiskā) un iesniegt personīgi Ilūkstes novada pašvaldības Valsts 

un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē darbdienās no 

plkst. 8.00 līdz 16.30 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30) vai arī izvietot 

mākoņglabāšanas servisos (failiem.lv, dropbox u.c.), konkursam nosūtot tikai saiti uz failiem 

un nepieciešamo pamatinformāciju. 

11. No katra autora tiks pieņemti ne vairāk kā 30 darbi. 

12. Konkursa rezultātus vērtēs pašvaldības izveidota žūrija. 

13. Autori, kuru darbi būs izturējuši konkursu un tiks publicēti grāmatā, saņems vienu tās 

eksemplāru. 

14. Konkursa organizatori ir tiesīgi publicēt labākos darbus presē un pašvaldības informatīvajos 

kanālos, nepārkāpjot Autortiesību likumu. 

15. Katra iesniegtā darba autors ir atbildīgs par iesūtītās fotogrāfijas autortiesībām. 

16. Darbu iesūtīšana konkursam tiek uzskatīta par autora piekrišanu visiem šajā nolikumā 

minētajiem punktiem. 

 

Dzejas un foto grāmata netop kā komerciāls produkts, bet tiks izmantota reprezentatīvos 

nolūkos. Neskaidrību gadījumā aicinām vērsties pie Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciālistes Madaras Pavlovskas (tālr.: 22465047, e-pasts: mpavlovska@inbox.lv). 

 

 

 


