
 
NOLIKUMS 

Fotokonkurss „Te Madlienā” 
1. Vispārējais apraksts  1.1. Konkursa mērķis: Fotokonkurss tiek izsludināts, lai veicinātu Madlienas, 

apkārtējo pagastu un novadu iedzīvotāju interesi par Madlienas pagastu un to popularizētu, 
parādot, ka dzīvojam skaistā un sakoptā vietā, atklājot vērtības un lietas, ar kurām lepojamies. 
Mudināt katru un ikvienu citām acīm paskatīties uz vietu, kurā dzīvojam, un lietām, kurām 
ikdienas steigā paejam garām, pat nepamanot, ieraudzīt skaisto un īpašo mums līdzās. 
 1.2. Konkursa tēma: Fotoattēlam jāraksturo Madlienas pagasts: 

 Madlienas pagasta dabas objekti un ainavas;  
 kultūras un sporta pasākumi; 
 atpūtas un apskates objekti; 
 pagasta centrs (ielas, laukumi, parki, ēkas); 
 Madlienas lauku sētas; 
 dzīvnieki; 
 svētki un citas sabiedriskā norises Madlienas pagastā;  
 Madlienas pagasta kultūrvēsturiskie objekti (pieminekļi, baznīcas utt.); 
 cilvēki dažādos sabiedriskos procesos, svētkos un sadzīvē. 

  1.3. Konkursā var piedalīties: jebkurš foto entuziasts, fotoamatieris vai profesionālis 
neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās, dzīvesvietas, fotografēšanas iemaņām, kurš konkursa darbus 
iesniedz atbilstoši konkursa nolikumā norādītajām prasībām un termiņam. 
 1.4. Konkursa vērtēšana: iesniegtos foto darbus konkursa noslēgumā vērtēs žūrija. Labāko 
darbu autori pēc žūrijas vērtējuma tiks apbalvoti. Fotoattēli būs apskatāmi speciāli šim nolūkam 
veidotā foto kolāžā brīvā dabā Madlienā un www.slide.lv. 

2. Konkursa darbu vērtēšanas kritēriji:  2.1. Fotogrāfijas mākslinieciskā oriģinalitāte; 
 2.2. Izpildījuma tehniskā meistarība; 
 2.3. Fotogrāfa individuālais redzējums; 
 2.4. Fotogrāfiju atbilstība konkursa mērķim; 
 2.5. Fotogrāfiju uzņemšanas kvalitāte. 
Žūrija vērtēs fotogrāfijas, sniedzot vērtējumu no 0 (nulles) līdz 5 (pieciem) punktiem, katrā no 
augstāk minētajiem kritērijiem. 
 



3. Fotogrāfiju iesniegšanas un noformēšanas kārtība 
3.1. Fotogrāfiju iesniegšanas termiņš: no 10.10.2016.- 30.06.2017. 
3.2. Dalībnieks drīkst izmantot fotogrāfijas no personiskā arhīva, kas uzņemtas laika periodā  
no 01.07.2016. - 09.10.2016. 3.3. Fotogrāfiju pēdējais iesūtīšanas datums 01.07.2017. 
3.4. Foto iesniedzējam obligāti ir jābūt vienīgam fotogrāfijas autoram vai bildes īpašniekam. 
3.5. Katrs dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā 10 darbus. 
3.6. Fotogrāfijas iesniedzamas digitālā veidā (JPG, TIFF, GIF, PNG). 
3.7. Fotogrāfijas var tikt iesniegtas gan krāsainajā, gan melnbaltajā tehnikā. 
3.8. Attēla pēcapstrāde pieļaujama tikai tehniskās kvalitātes uzlabošanai, kas nemaina attēla saturu – 
gaišums, kontrasts u.tml. 
3.9. Fotogrāfijas nedrīkst būt iepriekš iesniegtas Rīkotāja organizētajos vai citos fotokonkursos, kā 
arī publicētas avīzēs, žurnālos vai sociālajos tīklos. 
3.10. Attēlā nedrīkst būt attēlota vardarbība, pornogrāfija un cita veida aizskarošs vai amorāls saturs. 
3.11. Fotogrāfijā nedrīkst popularizēt neveselīgu dzīvesveidu, piemēram, dažādu atkarību izraisošo 
vielu lietošanu. 
3.12. Fotogrāfijas var iesniegt, sūtot uz e- pastu konkursmadliena@gmail.com, ar norādi 
konkursam „Te Madlienā”. 
3.13. E-pastā jānorāda fotogrāfijas autora vārds, uzvārds, vieta un datums, kad foto tika uzņemts. 
3.14. Fotogrāfijām var pievienot papildu nosaukumu, komentāru vai konceptuālo aprakstu, kas 
autoram šķiet nepieciešams fotogrāfijas vēstījuma uztveršanai. 
3.15. Fotogrāfijas, kas neatbildīs nolikumā norādītajām prasībām, netiks izskatītas.  
 
4. Konkursa uzvarētāji un apbalvojumi  4.1. Fotogrāfiju izvērtēšanā piedalīsies speciāli šim konkursam izveidota cilvēku žūrija, 
vajadzības gadījumā tiks piesaistīti foto profesionāļi. 
 4.2. Visi konkursa dalībnieki saņems pateicības rakstus. Par konkursa uzvarētājiem, pirmo 
trīs vietu un naudas balvu ieguvējiem, tiks atzīti tie fotogrāfiju autori, kuri būs saņēmuši vislielāko 
punktu skaitu. 
 
5. Fotoattēlu lietošanas tiesības  5.1 Konkursa organizētājs patur tiesības iesniegtos fotoattēlus izmantot drukātajos materiālos, 
publiskot interneta vidē (ievērojot visas autortiesības), izņemot gadījumu, kad fotogrāfijas autors ir 
iesniedzis rakstisku lūgumu savus autordarbus nepublicēt. 
 
6. Kontaktinformācija 
Konkursu rīko www.slide.lv radošā komanda. 
Papildu informāciju par konkursu var saņemt, rakstot uz konkursmadliena@gmail.com. 
 

Konkursu atbalsta:     Veikals „Kvants”   
  


