
Fotokonkursa “Ceļš uz mājām...” nolikums 

 
1. Konkursa tēma: “Ceļš uz mājām...”  

2. Konkursa mērķis: gatavojoties Latvijas simtgadei  ,veicināt novada iedzīvotāju un 

viesu piederības sajūtas stiprināšanu vietai, kurā viņi dzīvo, strādā, svin svētkus un atpūšas. 

Iesaistīt fotogrāfiju tapšanā pēc iespējas vairāk fotoentuziastu, kuriem fotogrāfija ir kas vairāk 

par paša sadzīves ainu fiksēšanu. 

3. Darba uzdevums ar fotogrāfijas palīdzību attēlot: 

• lietas un vietas, kas raksturīgas Aknīstes novadam, 

• Aknīstes novada dabu vai Aknīstes pilsētas, Asares, Gārsenes pagastu vidi, 

• novadnieku ikdienas gaitas, 

• svinīgos pasākumus. 

4. Konkursa rīkotājs: Aknīstes novada pašvaldība. 

5. Konkursa dalībnieki: jebkurš Aknīstes novada iedzīvotājs vai viesis, neatkarīgi no vecuma. 

6. Konkursam iesniedzamā darba forma: 

• paša uzņemtas digitālās fotogrāfijas, 

• katram darbam ir jāpievieno nosaukums, 

• iesniegt  var līdz 5 (piecām) fotogrāfijām, 

• fotogrāfijas var būt gan melnbaltas, gan krāsainas, 

• fotogrāfiju izmērs A4 (izšķirtspēja 2480×3602) 

Ja autors vēlas, var pievienot idejas aprakstu (līdz 300 rakstu zīmēm).  

7. Nosūtot darbus jānorāda autora vārds, uzvārds, vecums, kontakttālruņa numurs un e-pasta 

adrese.  

8.  Darbu iesūtīšana: no 2018.gada 1.marta līdz 2018.gada 15.aprīlim plkst. 24:00 Aknīstes novada 

pašvaldībā uz e-pastu lasma.prande@akniste.lv . Var izmantot mākoņservisu (piem. 

www.failiem.lv), atsūtot saiti uz iepriekšminēto e-pastu. 

9. Darbu vērtēšanas: Aknīstes novada domes izveidota komisija. 

10. Darbu vērtēšanā tiks ņemts vērā: 

• autora radošā ideja 

• ieguldītā darba apjoms 

• darba oriģinalitāte 

• iesūtītā materiāla tehniskā un mākslinieciskā kvalitāte.    

11. 20 (divrdesmit) labākie darbi tiks izstādīti 2018. gada maijā pasākumā , kas veltīts, Latvijas 

Republikas neatkarības atjaunošanas dienai. Trīs labākie saņems balvas. 

12. Darbu publicēšana: desmit labākie darbi tiks publicēti Aknīstes novada mājaslapā: 

www.akniste.lv , 

Aknīstes novada pašvaldības sociālā tīkla kontā: www.facebook.com  .  

13.  Konkursa organizētāji patur tiesības darbus publicēt un izstādīt arī citviet. 

Par visiem jautājumiem un neskaidrībām var interesēties Tālr.:+371 65237762; mob.+371 26457960 

Lāsma Prande ,sabiedrisko attiecību speciāliste, Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 

7,Aknīste,Aknīstes nov.,LV-5208,Latvija, e-pasts: lasma.prande@akniste.lv  
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