
FOTOKONKURSA “Skaistākie un neparastākie mirkļi tūrismā Daugavpils novadā.” 

NOLIKUMS 

 1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI  

1.1 Fotokonkursa rīkotājs – Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „ TAKA” , Rīgas iela 22, 

Daugavpils, kontaktinformācija: Rolands Gradkovskis, taka@dnd.lv, tālrunis: 29431360;  

1.2. Fotokonkursa mērķis – stiprināt Daugavpils novada iedzīvotājos piederības sajūtu un 

mīlestību pret savu zemi, savu novadu, popularizēt novada tēlu un veicināt tūrisma attīstību. 

Veicināt iedzīvotāju iesaisti Daugavpils novada tēla veidošanā, vienlaikus radot krāšņas, 

mākslinieciskas un kvalitatīvas Daugavpils novada tūrismu raksturojošas fotogrāfijas;  

1.3. Konkursā var piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš iesniedzis fotogrāfiju atbilstoši 

fotokonkursa “Skaistākie un neparastākie mirkļi tūrismā Daugavpils novadā.” (turpmāk 

tekstā – Nolikums) noteikumiem;  

1.4. Konkursa norises laiks no 2020. gada 16. jūnija līdz 2020. gada 16. jūlijam (ieskaitot);  

1.5. Konkursa nolikums tiek publicēts pašvaldības tūrisma tīmekļa vietnē. 

www.visitdaugavpils.lv. 

2. FOTOGRĀFIJU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN NOFORMĒŠANA  

2.1. Fotokonkursa dalībniekam jābūt fotogrāfijas (-ju) autoram; 

2.2. Fotogrāfijai jābūt digitālai, jpg formātā, ar augstu izšķirtspēju un kvalitāti (vismaz 

3000x2000 pikseļi); 

2.3. Ja fotoattēlā ir kāda identificējama persona, fotogrāfijas autors nodrošina attiecīgās 

personas informēšanu par fotogrāfijas publicēšanas vietu un mērķi. Fotokonkursa rīkotājam 

iesniedz fotogrāfijā redzamās personas rakstisku atļauju par fotogrāfijas publicēšanu;  

2.4. Konkursa dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā piecas fotogrāfijas, norādot autora vārdu, 

uzvārdu, telefona numuru, e-pastu un pievienojot nelielu aprakstu, kur tapusi fotogrāfija un 

kas tajā atainots;  

2.5. Fotogrāfijas nedrīkst būt uzņemtas panorāmskatā un pašbildes veidā;  

2.6. Fotogrāfijās nedrīkst būt izmantota fotomontāža. Fotogrāfijai drīkst veikt tikai krāsu, 

spilgtuma un kontrasta korekciju. 

2.7. Fotogrāfijas, kuras ietver pornogrāfiju, krimināla rakstura vai neveselīga dzīvesveida 

(smēķēšana, alkohola vai narkotiku lietošana) ainas netiks vērtētas;  

2.8. Fotogrāfijās nedrīkst atspoguļot piemiņas vietas un kapus;  

2.9.  Konkursa fotogrāfija iesniedzama elektroniski līdz 2020. gada 16. jūlijam(ieskaitot), 

sūtot to uz e-pastu taka@dnd.lv ar norādi – Fotokonkursam.  

2.10. Fotoattēli var raksturot šādas tēmas: tūrisms, aktīvā atpūta, (tūrisma objekti var būt 

naktsmītnes, ēdināšanas iestādes, tūrisma pakalpojumi, kultūras pieminekļi utt).  

http://www.visitdaugavpils.lv/


3. DARBU VĒRTĒŠANA  

3.1. Konkursa dalībnieku darbu vērtēšanu nodrošina fotokonkursa komisija vismaz trīs 

locekļu sastāvā, kuras sastāvā ir p/a TAKA un fotomākslas nozares pārstāvji.  

3.2. Fotokonkursa komisijas locekļi nevar būt konkursa dalībnieki.  

3.3. Par konkursa uzvarētājiem fotokonkursa komisija izvēlas fotogrāfiju ar augstāk iegūto 

punktu skaitu.  

3.4. Ja divu autoru darbi saņem vienādu punktu skaitu, fotokonkursa komisijas 

priekšsēdētāja balss ir noteicošā.  

3.5. Fotokonkursa komisija trīs nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņo konkursa 

dalībniekiem par konkursa rezultātiem.  

3.6. Trīs labāko fotogrāfiju autori balvā saņems Daugavpils novada izlaistās suvenīrmonētas – 

pirmās vietas ieguvējs saņems visas trīs monētas, otrās vietas ieguvējs – divas, bet trešās 

vietas ieguvējs – vienu monētu. Vienu monētu saņems arī skatītāju simpātiju balvu 

ieguvušais dalībnieks. Balsojums par skatītāju simpātiju notiks vietnē Facebook no 20. jūlija 

līdz 1. augustam lapā „Daugavpils novads.Travel”. 

4. VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI  

Katra fotogrāfija tiks vērtēta piecu baļļu sistēmā pēc vairākiem kritērijiem: 

* Fotogrāfijas mākslinieciskā vērtība;  

* Tehniskā izpildījuma kvalitāte;  

*  oriģinalitāte un kompozīcijas izvēle, sižets;  

*  Fotogrāfijas atbilstība tēmai. 

5. FOTOATTĒLU LIETOŠANAS TIESĪBAS  

5.1. Piesakot dalību konkursā un iesniedzot fotoattēlu, konkursa dalībnieks piekrīt visām 

Nolikumā noteiktajām prasībām.  

5.2. Konkursa dalībnieks ar savu dalību fotokonkursā piekrīt, ka iesniegtā fotogrāfija tiks 

izmantota Daugavpils novada pašvaldības publicitātes un reprezentācijas vajadzībām bez 

maksas.  

5.3. Konkursa rīkotājs fotoattēlus nenodod trešajām personām bez saskaņojuma ar 

fotogrāfijas autoru.  

5.4. Konkursa rīkotājs, publicējot fotoattēlu, norāda fotogrāfijas autoru.  

5.5. Labākās fotogrāfijas tiks publicētas pašvaldībai piederošajās mājaslapās un izdotajos 

drukas materiālos. Ar labākajiem fotogrāfiem, iespējams, tiks noslēgts sadarbības līgums. 


