
Uzmanību! Foto konkurss “Skaistākie mirkļi kopā ar ģimeni”! 

Fotografēšana ir sajūtu un atmiņu radīšana. Izmantosim šo neparasto laiku, lai radītu jaukus atmiņu mirkļus. 

Kūku bibliotēka aicina Krustpils novada iedzīvotājus  iemūžināt ģimenes kopā būšanas prieku foto mirkļos un 

piedalīties foto konkursā “Skaistākie mirkļi kopā ar ģimeni”, neatkarīgi no fotografēšanas iemaņām un pieredzes! 
Skaistākie brīži ir tie, kurus veidojam kopā ar ģimeni. Laiks aiziet, bet fotogrāfija paliek mūžīgi! Iemūžiniet 

skaistākos mirkļus ģimenes lokā! 

NOLIKUMS 

1. Konkursu izsludina un rīko Kūku bibliotēka.Konkursa norises laiks – no 06.04.2020. – 31.05.2020. 

2. Konkursa mērķis:Foto mirklī atspoguļot ģimenes kopā būšanas prieku. 

3. Dalībnieki: Piedalīties var ikviens Krustpils novada iedzīvotājs, saskaņā ar šī Nolikuma 

noteikumiem. 

4. Fotogrāfiju tehniskās prasības: 

 Fotogrāfijas tiek fotografētas ar jebkādu ierīci, kurai ir fotografēšanas funkcija. 

 Minimālās tehniskās prasības: faila formāts ir JPG, fotogrāfijai jābūt ne mazākai par 3Mb. 

 Uz fotogrāfijām nedrīkst izvietot datumu, uzrakstus, logotipus u.c. 

 Attēla pēcapstrāde pieļaujama tikai tehniskās kvalitātes uzlabošanai, kas nemaina attēlasaturu 

– gaišums, kontrasti, u.tml. Nav pieļaujamas kolāžas, mozaīkas, kombinētie kadri. 

 Fotogrāfija var būt gan krāsaina, gan melnbalta. 

 Attēlā nedrīkst būt attēlota vardarbība, pornogrāfija un cita veida aizskarošs vai 
amorālssaturs. 

 Fotogrāfija nedrīkst popularizēt neveselīgu dzīvesveidu, piemēram, dažādu atkarību izraisošu 

vielu lietošana. 

 Fotogrāfijai ir jābūt oriģinālai, tā nedrīkst būt lejuplādēta no interneta resursiem.  

5. Fotogrāfiju iesniegšana: 

 Katrs dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā 3 fotogrāfijas; 

 Fotogrāfijas iesniedzamas digitālā formātā, nosūtot uz e-

pastu:kuku.biblioteka@krustpils.lv 

 Fotogrāfijas iesniedzamas līdz 2020. gada 31.maijam (ieskaitot). 

 Pie fotogrāfijas obligāti jānorāda fotogrāfijas nosaukums, autora vārds, uzvārds, tālruņa 
numurs, e-pasta adrese. 

 

6. Fotogrāfiju vērtēšana: 

 Konkursā iesniegtās fotogrāfijas vērtēs žūrijas komisija. 

 Darbu vērtēšana: tiks ņemta vērā autora radošā ideja, ieguldītā darba apjoms, darba 

oriģinalitāte un iesūtītā materiāla mākslinieciskā kvalitāte. 

 Iesniegtās fotogrāfijas komisija izvērtē divu nedēļu laikā pēc fotokonkursa noslēguma un 
nosaka 3 labāko fotogrāfiju autorus, kurisaņems vērtīgas balvas. 

 Konkursa žūrijas vērtējumā 13veiksmīgākās konkursam iesniegtās fotogrāfijas tiks 

izmantotas galda kalendāra 2021. gadam izveidei. 

 Konkursa rezultāti tiks paziņoti 15. jūnijā, publicējot tos Krustpils novada mājās lapā 

www.krustpils.lv, kā arī sazinoties ar konkursa dalībniekiem. 
 

7. Konkursa dalībnieki uzņemas atbildību par atļauju saskaņošanu ar iesniegtajās fotogrāfijās 

redzamajiem cilvēkiem par fotogrāfiju publiskošanu, kā arī atbildību pret iespējamām trešo personu 

pretenzijām saistībā ar iesniegto fotogrāfiju publiskošanu. 
 

8. Kūku bibliotēka kā konkursa rīkotājs iegūst tiesības publicēt savā un Krustpils novada tīmekļa vietnē 

visas konkursā iesūtītās fotogrāfijas un iegūst bezmaksas lietošanas tiesības uz tām. 

mailto:kuku.biblioteka@krustpils.lv


 

9. Iesniedzot fotogrāfijas konkursam “Skaistākie mirkļi kopā ar ģimeni”, fotogrāfiju autors piekrīt 
visiem nolikuma nosacījumiem. 
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