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Par godu Starptautiskas kultūras pieminekļu un ievērojamo vietu dienai tiek izsludināts 

fotokonkurss “Salienas un  Vecsalienas pagastu kultūras mantojums fotogrāfijās”.  

Konkursa mērķis ir mudināt cilvēkus apzināt lokālās kultūrvēsturiskās vērtības un ar 

fotomākslas palīdzību veicināt saudzīgu attieksmi pret kultūras mantojumu.  

Konkursa uzdevums ir iemūžināt Salienas un Vecsalienas pagastu mākslinieciski kvalitatīvas 

un pagastu būtību raksturojošas fotogrāfijas informatīvo materiālu un izdevumu veidošanai, 

kā arī prezentācijas vajadzībām.  

Fotokonkursa organizatori piedāvā iespēju visiem interesentiem, kā arī Vecsalienas un 

Salienas pagastu iedzīvotājiem, kultūras un dabas pētniekiem, parādīt savus talantus 

fotomākslas jomā. Ar fotoaparāta objektīva palīdzību var iemūžināt un attēlot visdažādākās 

lietas – sajūtas, interesantus dabas vērojumus, pagasta vēsturiskas dzīves ainas, dziļu domu. 

Fotokonkursam iesniegtos darbus vērtēs kompetenta žūrija, labākie darbi tiks prezentēti 

plašākai publikai  izstādē. 

KONKURSA RĪKOTĀJI: Salienas pagasta pārvalde un Vecsalienas muižas pils 

administrācija  

KONKURSA DALĪBNIEKI: fotogrāfijas entuziasti, jebkurš interesents, kurš uzņēmis 

kvalitatīvas fotogrāfijas Salienas un Vecsalienas pagastos (turpmāk – Autors). 

DARBU IESNIEGŠANAS NOSACĪJUMI: 

– Izvērtēšanai tiek pieņemtas melnbaltas un krāsainas fotogrāfijas; 

– Jānorāda informācija par fotogrāfiju: autora vārdam, uzvārdam, tālruņa numuram un 

papildus informācijai (fotogrāfijā redzamā sižeta vai vietas nosaukumam, fotogrāfijas 

uzņemšanas datumam); 

– Fotogrāfijas var sūtīt par dažādiem laika posmiem laika perioda, norādot fotografēšanas 

datumu un vietu. Tiek pieņemtas bildes par  visiem gadalaikiem; 

– Darbi iesniedzami elektroniski līdz 2020. gada 30. aprīlim , uz e-pastu: 

kultura@saliena.lv ar norādi „Fotokonkurss”; 

– Fotogrāfijas iesniedzējam ir jābūt fotogrāfijas autoram; 

– Attēlā redzamais nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un ētikas normas vai 

pastāvošo likumdošanu. Organizatori patur tiesības izvērtēt katra gadījuma atbilstību 

minētajām morāles un ētikas normām; 

– Fotogrāfiju tehniskie parametri. Formāts 1:1 (malas garums vismaz 2362 pikseļi) vai 3:4 

(garākās malas garums vismaz 3150 pikseļi); 

– Labākās fotogrāfijas tiks izgatavotas A3 formātā un tiks izstādītas Vecsalienas muižas 

pilī. Par izstādes norises vietu un laiku tiks paziņots atsevišķi. 

– Var iesniegt personīgi Salienas pagasta bibliotētas vadītājai vai kulrūras tūrisma 

organizatorei oriģinālu laikmeta liecību (senu fotogrāfiju ar pagastu nozīmīgu vietu 

attēlu). Šai nominācijā forogrāfijas tiks vertētas atsevišķi.   



DARBU IESNIEGŠANAS LAIKS: darbu iesniegšanas laiks – no 2020.gada 01.aprīļa līdz 

2020. gada 30. aprīlim. 

FOTOGRĀFIJU LIETOŠANAS TIESĪBAS 

– Konkursā iesniegtās fotogrāfijas paliek konkursa rīkotāja īpašumā; 

– Rīkotājs iegūst bezmaksas fotoattēlu lietošanas tiesības; 

– Fotoattēlus rīkotājs var izmantot Salienas un Vecsalienas pagastu informatīvo materiālu 

veidošanā, kā arī prezentācijas vajadzībām. 

DATU AIZSARDZĪBA: Ja fotogrāfijā ir attēlota kāda fiziska persona, tad saskaņā ar 

Fizisko personu datu aizsardzības likumu un regulu, no autora ir jāsaņem mutiska un 

rakstiska piekrišana attēlā esošās personas publicitātei.  

KONKURSA DARBU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI: 

– Fotogrāfiju mākslinieciskā oriģinalitāte; 

– Fotogrāfa individuālais redzējums; 

– Fotogrāfiju atbilstība konkursa mērķim; 

– Fotogrāfiju uzņemšanas kvalitāte. 

KONKURSA DARBU VĒRTĒŠANA, BALVAS: 

– Fotogrāfu labākie darbi tiks atlasīti un izvietoti izstādē š.g.  maijā Vecsalienas muižas 

pilī; 

– Uzvarētāji saņems balvas un Salienas pagasta pārvaldes atzinības rakstus; 

– Pēc konkursa uzvarētāju paziņošanas konkursa organizatori ir tiesīgi labākos darbus 

izstādīt izstādēs, publicēt presē un digitālajā vidē. 

FOTO KONKURSA NORISE 

– Konkurss notiek no 2020. gada 01. aprīļa līdz 2020. gada 30.aprīlim; 

– Konkursa noslēgumā tiek rīkota fotoizstāde; 

– Fotogrāfijas būs apskatāmas Vecsalienas muižas pils Facebook lapā; 

– Konkursa uzvarētāji tiks publicēti Salienas pagasta pārvaldes  mājas lapā; 

– Fotogrāfiju autoru apbalvošana notiks izstādes atklāšanas dienā. 

 

Šis nolikums ir uzaicinājums piedalīties konkursā. 

Kontaktinformācija: Jūlija Keiviša, 20040144 

 


