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NOLIKUMS  

Riebiņu novada Riebiņu pagastā  

 

2017. gada 17.augustā                             Nr. 7 - 2017 

 (Prot. Nr.5 (12), lēm. Nr. 5) 

  

 

FOTOKONKURSS “Es un mana dzimtā zeme” 

  

Fotokonkurss tiek rīkots Latgales kultūras programmas projekta “Ak, Latvija, cik daiļa Tu  esi, 

Tu, mana dzimtā zeme”, vienošanās Nr. LKP2017/27 ietvaros. 

 

1. Fotokonkursu organizē: Riebiņu novada dome 

2. Fotokonkursa mērķis: veicināt un popularizēt Riebiņu novada iedzīvotāju dzīvi, kultūrvidi, 

kultūras dzīvi, atklāt un atspoguļot Riebiņu novada krāšņumu: dabas ainavas, plašākam iedzīvotāju 

lokam mazpazīstamas vietas, kā arī interesantus Riebiņu novadu raksturojošus dabas objektus, 

svētkus, utt. 

 3. Dalībnieki: Konkursā var piedalīties ikviens novada iedzīvotājs vai viesis, neatkarīgi no 

dzīvesvietas, foto amatieris vai profesionālis, fiziska vai juridiska persona saskaņā ar šī Nolikuma 

noteikumiem. 

4. Konkursa norises laiks: no 2017. gada 16. augusta līdz 2017. gada 31. oktobrim. 

5. Konkursa izsludināšana: Riebiņu novada domes mājas lapā www.riebini.lv, ikmēneša 

informatīvajā izdevumā “Riebiņu novada ziņas” un laikrakstā “Vietējā Latgales avīze”. 

6. Prasības iesniedzamajām fotogrāfijām un to autoram:  

6.1. konkursā iesniegtajām fotogrāfijām jāraksturo un jāatspoguļo Riebiņu novads (Rušonas 

pagasts, Riebiņu pagasts, Silajāņu pagasts, Stabulnieku pagasts, Galēnu pagasts, Sīļukalna pagasts)  

- tā attīstība, saimnieciskā darbība, kultūrvide, novada ceļi, daba, parki, tradīcijas, iedzīvotāji 

ikdienā un svētku reizēs, kultūrvēsturiskie un tūrisma objekti, aktīvā atpūta un sports. 

6.2. fotogrāfijām jābūt ne mazākām par 5 MB izmērā; 

6.3. Fotogrāfijām jābūt labā tehniskā kvalitātē - izšķirtspēja 2000 x 3000 pikseļi, formāts JPEG; 

6.4. jābūt nelielam fotogrāfiju aprakstam un datumam, kad fotogrāfija uzņemta. Fotogrāfija var būt 

uzņemta ne ātrāk kā 2017. gada 16. augustā; 

6.5. autora vārdu, uzvārdu un kontakttālruni (pieteikuma anketa pielikumā Nr.1); 

6.6. fotogrāfijas jāiesūta e-pastā ilze.kudina@riebini.lv vai USB atmiņas kartē iesniedzot Riebiņu 

novada domes 3.stāvā 7. kabinetā. Fotogrāfijas jāiesūta/jāiesniedz līdz 2017. gada 31. oktobrim 

plkst. 17.00 

7. Vērtēšana: 

7.1. Autoru iesniegtās fotogrāfijas vērtēs Rīkotājs, Riebiņu novada domes izveidota Žūrija. 

7.2. Iesniegtās fotogrāfijas Žūrija izvērtēs nedēļas laikā pēc konkursa noslēgšanās.  

7.3. Konkursa labāko fotogrāfiju autori tiks apbalvoti ar veicināšanas balvām. 

8. Fotogrāfiju lietošanas tiesības: 

8.1. Konkursā iesniegtās fotogrāfijas paliek konkursa Rīkotāja īpašumā.  

8.2. Rīkotājs, norādot atsauci uz autoru, iegūst bezmaksas fotoattēlu lietošanas tiesības. Konkursa 

rīkotājs šos fotoattēlus var izmantot pēc saviem ieskatiem. 

http://www.riebini.lv/
mailto:ilze.kudina@riebini.lv


8.3. Fotoattēlus rīkotājs var izmantot Riebiņu novada informatīvo materiālu veidošanā, izstādes 

veidošanā, kā arī prezentācijas vajadzībām. 

8.4. Iesniedzot fotoattēlus konkursam „Es un mana dzimtā zeme” fotoattēlu autors piekrīt visiem 

nolikuma nosacījumiem. 

 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)  P. Rožinskis 

 

  



Fotokonkursa „Es un mana dzimtā zeme” 

 nolikuma Pielikums Nr.1  

PIETEIKUMA ANKETA 

 

Fotokonkursam „Es un mana dzimtā zeme” 

 ________________________________________________ ir iesniedzis sekojošus darbus:  

(autora vārds, uzvārds)  

 

N.p.k. Fotoattēla nosaukums Neliels apraksts ( ja iespējams) 
Fotogrāfijas 

uzņemšanas laiks 

    

    

    

    

 

Iesniedzot fotoattēlus konkursam „Es un mana dzimtā zeme” fotoattēlu autors piekrīt visiem 

nolikuma nosacījumiem.  

Kontaktpersona _________________________________ (Vārds, uzvārds) 

 e-pasta adrese _______________________________________________  

Tālrunis ________________________________  

Datums : _______________________________  

Fotoattēlu autora paraksts: _________________ 

 

 

 

 


