
 

 

 

 

 

NOLIKUMS 

Foto stāstu konkurss „100 stāsti Ilūkstes novadam” 

 

 

Konkursu organizē Ilūkstes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļa.  

 

1. Konkursa mērķis: 

1.1.Noteikt interesantāko foto stāstu (turpmāk – darbs) par tēmu „100 stāsti Ilūkstes 

novadam”.  

1.2.Apkopot  fotogrāfijas ar iedzīvotāju stāstiem par dzīvi, darbu, atpūtu Ilūkstes novadā.  

 

2. Konkursa dalībnieki: 

2.1.Konkursā var piedalīties Ilūkstes novada iedzīvotāji un citi interesenti (turpmāk - 

autors). 

 

3. Konkursa norise: 

3.1.Konkursa norises laiks ir no 2018. gada 9.februāra līdz 2018. gada 2.jūlijam plkst. 

12.00. 

 

4. Darbu sagatavošana: 

4.1.Konkursam iesniedzamajām fotogrāfijām jābūt saistītām ar Ilūkstes novadu, foto 

stāsta vēstījumam jāparāda savs stāsts dzīvojot, strādājot, atpūšoties Ilūkstes novadā. 

4.2.Viens autors drīkst iesniegt ne vairāk kā 5 fotogrāfijas. 

4.3.Katrai iesniegtajai fotogrāfijai jānorāda nosaukums un klāt jāpievieno eseja vai stāsts 

(līdz 150 vārdiem) par konkrēto bildi.  

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

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

nes tā autors. 

4.5.Fotogrāfijas var būt krāsainas vai melnbaltas. 4.7. Fotogrāfijas lielums nevar būt 

mazāks par 3 MB.  

4.6.Fotogrāfija nedrīkst būt izveidota apvienojot vairākus attēlus. 

4.7.Fotogrāfijas var būt gan digitālas, gan analoga, ja nepieciešams, arī apstrādātas. 

4.8.Darbus jāiesniedz elektroniski, JPG formātā. 

4.9.Darbā redzamais nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un pieklājības normas vai 

pastāvošo likumdošanu. 

 

5. Darbu iesniegšana 

5.1.Fotogrāfijas kopā ar to nosaukumiem un aprakstiem jāiesniedz elektroniski uz e-

pastu – 100stastiIlukstesnovadam@inbox.lv līdz 2018.gada 22.jūnijam, plkst. 

12.00.(Kontakti- Ilūkstes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļa, 

tālr.:65447859). 

5.2.E-pastā jānorāda autora vārds, uzvārds, dzīvesvieta, kontakttālrunis.



 

6. Konkursa žūrija un darbu vērtēšana: 

6.1.Iesniegtos darbus izvērtēs konkursa organizatoru izveidota žūrija 5 

cilvēku sastāvā. 

6.2.Konkursa žūrijas komisijas sastāvā būs Ilūkstes novada pašvaldības 

pārstāvji. 

6.3.Visi konkursam iesniegtie darbi paliek rīkotāju īpašumā un, atsaucoties 

uz autoru, var tikt izmantoti publikācijās. 

6.4.Rasu naidu, neiecietību vai vardarbību saturoši darbi tiks diskvalificēti 

un konkursā nepiedalīsies. 

6.5.Konkursam iesniegto darbu vērtējums sastāvēs no 3 daļām: 

1. daļa - Konkursa žūrija noteiks līdz 15 labākiem darbiem 

un piešķirs nominācijas.   

2.daļa – N o  2018. gada 25.jūnija norisināsies balsošana sociālo 

tīklu vietnē facebook.com. 

3.daļa – uzvarētāju noteiks facebook.com balsošanā visvairāk 

balsu ieguvušais darbs, žūrijas locekļi būs noteikuši nominācijas 

darbiem.  

 

 

7. Darbu vērtēšanas kritēriji: 

7.1.Atbilstība konkursa šī nolikuma formālajiem kritērijiem 

(iesūtīšanas kārtība un termiņš, darba atbilstība konkursa mērķim). 

7.2.Darbu tehniskā un mākslinieciskā kvalitāte (kompozīcija, 

izpildījums, kopskats, uztveramība, kvalitāte utt.). 

7.3.Darbu saturs (idejas oriģinalitāte, emocionālais aspekts). 

 

8. Konkursa rezultāti un apbalvošana: 

8.1.Konkursa rezultātā tiks apbalvoti trīs labākie darbi un simpātiju balvas.  

8.2.Konkursa „100 stāsti Ilūkstes novadam” uzvarētāji tiks paziņoti un 

apbalvoti Ilūkstes novada svētku pasākumā 2018.gada 13.jūlijā. 

 

 


