
Fotokonkurss “Teic, kur zeme skaistākā…” 

Cēsu novada Vaives pagsta Rīdzenes bibliotēka sadarbībā ar Vaives tautas namu izsludina 

fotokonkursu “Teic, kur zeme skaistākā…”, kurā aicina piedalīties ikvienu: gan profesionālus fotogrāfus, 

gan amatierus foto mākslā, gan skolēnus, gan pieaugušos. 

1. Konkursa mērķis un uzdevumi: 

1.1. rosināt iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāti ; 

1.2. atainot Vaives pagasta dabas skaistumu un ainavu daudzveidību  ; 

1.3. rosināt konkursa dalībniekus paust savu radošo attieksmi pret pagasta vērtībām; 

1.4. izveidot fotogaleriju sociālajos tīklos un fotoizstādi Vaives tautas namā; 

1.5. papildināt Cēsu novada Vaives pagasta Rīdzene s bibliotēkas novadpētniecības fondu ar 

fotokolekciju “Teic, kur zeme skaistākā…”. 

2. Konkursa dalībnieki: 

2.1. fotokonkursā var piedalīties ikviens fotogrāfs un interesents. 

3. Konkursa norises laiks:  

3.1. fotogrāfiju iesniegšana no 2019. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 21. jūlija pusnaktij; 

3.2. 2019. gada 22. jūlijā žūrija iesūtītās fotogrāfijas izvērtēs un atlasīs labākos darbus izstā dei; 

3.3. 2019. gada 23. jūlijā konkursa organizatori fotogrāfijas publicēs Cēsu novada Vaives pagasta 

Rīdzenes bibliotēkas Facebook lapā; 

3.4. 2019. gada 3. august ā izstāde – Vaives pagasta svētku apmeklētājiem būs iespēja nobalsot par 

favorītfotogrāfiju  ; 

3.5. no 2019. gada 5. augusta līdz 30. septembrim labākās fotogrāfijas varēs aplūkot Cēsu 

novada Vaives Tautas namā. 

4. Konkursa noteikumi: 

4.1. fotogrāfijas iesniedzējam obligāti ir jābūt fotogrāfijas autoram; 

4.2. fotogrāfi jas var būt krāsainas vai melnbaltas; 

4.3. fotogrāfijām ir jāatbilst šādiem nosacījumiem: 

4.3.1. attēls var būt uzņemts ar jebkādu fotokameru, tomēr tam jābūt tehniski kvalitatīvam ; 

4.3.2. attēlam ir jābūt foto – reālistiskam; 

4.3.3. fotogrāfija drīks būt ne vecāka par 2019. gada pēdējiem 6 mēnešiem; 4.3.4. uz 

fotogrāfijas nedrīkst būt datumi, logotipi vai paraksti . 

https://www.facebook.com/ridzene.biblioteka/


 

4.4. konkursa darbam jāpievieno šāda informācija: 

4.4.1. ziņas par autoru: vārds, uzvārds, vecums, dzīvesvietas, tālruņa numurs, e-

pasta adrese;  

4.4.2. ziņas par fotoatt ēlu  : katrai iesūtītajai fotogrāfijai jāpievieno neliels apraksts – 

Vaives pagasta vieta un datums. 

4.5. viens autors var iesniegt ne vairāk par 3 fotogrāfijām ; 

4.6. konkursam iesniegtie darbi var tikt izmantoti publ iskošanai  . 

5. Fotogrāfiju iesnieg šana: 

5. 1. fotogrāfijas var i esniegt elektroniski jpg formātā Cēsu novada V aives pagasta 

Rīdzenes bibliotēkā vai nosūtot tās uz e -pasta adresi: ridzene.biblioteka@inbox.lv. 

6. Vērtēšanas kritēriji: 

6.1. fotogrāfijas orģinalitāte un izteiksm īgums; 

6.2. izvēlētās tehnikas veiksmīgs pielietojums ; 

6.3. atbilstība tēmai un noteikumiem . 

7. Vērtēšana un apbalvošana: 

7.1. konkursa rezultāti tiks noteikti, summējot žūrijas, izstādes apmeklētāju un Vaives 

pagasta Rīdzenes bibliotēkas Facebook lapas lietotāju vērtējumu  ; 

7.2. darbu vērtēšana Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēkas Facebook lapā notiks līdz 

2019. gada 2. augustam, pieskaitot Vaives svētku apmeklētāju vērtējumu Vaives pagasta 

svētku norises laikā; 

7.3. konkursa rezultāti tiks publiskoti Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēkas Facebook 
laika joslā pēc 3. augusta; 

7.4. žūrijai ir tiesības piešķirt īpašo simpāti jas balvu; 

7.5. rezultātu paziņošana un apbalvošana notiks Vaives pagasta svētku ietvaros – 

2019. gada 3. august ā . 

 

Kontaktinformācija: 

Cēsu novada Vaives pagasta Rīdzene s bibliotēka 

Mob. tālr.: 29415126 – Jana Sukure 

E-pasts: ridzene.biblioteka@inbox.lv
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