
Fotokonkurss „Krustpils novads mūsu acīm” 

Krustpils novads jau izsenis bijis atpazīstams ar skaistām dabas ainavām, izdaudzinātām 

tradīcijām un sirsnīgiem cilvēkiem. Tuvojoties Latvijas simtgadei mums ir īpaši svarīgi 

apzināties mūsu lokālās vērtības – skaisto tepat apkārt. Krustpils novada pašvaldība, sagaidot 

Latvijas simtgadi veidos īpašu 2018.gada kalendāru, kurā tiks atspoguļots Krustpils novads 

iedzīvotāju skatījumā. 

Pirms piedalies, izlasi nolikumu! 

 

NOLIKUMS 

1. Fotokonkursu organizē: Krustpils novada pašvaldība 

2. Fotokonkursa mērķis: Tuvojoties Latvijas simtgadei foto mirklī atspoguļot Krustpils novadu 

iedzīvotāju acīm, iemūžinot to košā kadrā.  

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

noteikumiem. 

4. Prasības iesniedzamajām fotogrāfijām: 

4.1. Konkursam iesniedzamas kvalitatīvas digitālā formāta fotogrāfijas, kurās atspoguļotas Krustpils 

novada dabas ainavas, mirkļi no svētkiem un sadzīves; 

4.2. Faila formāts JPG; 

4.3. Katrs dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā 3 fotogrāfijas; 

4.4. Konkursa dalībnieks var brīvi izvēlēties foto kompozīciju pēc saviem ieskatiem; 

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

5. Fotogrāfiju iesniegšana: 

5.1. Fotogrāfijas iesniedzamas digitālā formātā, nosūtot uz e-pastu: ieva.lapina@krustpils.lv 

5.2. Fotogrāfijas iesniedzamas līdz 2017. gada 15.novembrim (ieskaitot). 

5.3. Pie fotogrāfijas obligāti jānorāda fotogrāfijas nosaukums, tapšanas vieta (pagasta nosaukums), 

autora vārds, uzvārds, tālruņa numurs. 

6. Fotogrāfiju vērtēšana: 

6.1. Fotogrāfijas vērtēs portāla Facebook.com Krustpils novada pašvaldības oficiālās lapas 

apmeklētāji, balsojot portālā (https://www.facebook.com/krustpilsnovads/) no 2017.gada 

16.novembra līdz 2017.gada 23.novembrim (ieskaitot). 

6.2. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 2017.gada 24.novembrī Krustpils novada mājās lapā un portāla 

Facebook.com Krustpils novada lapā.  



7. 12 visaugstāk novērtētie foto tiks iekļauti Krustpils novada 2018.gada kalendārā (šo foto autori 

dāvanā saņems Krustpils novada kalendāru), trīs konkursa dalībnieki, kuri būs saņēmuši visvairāk 

balsis, saņems īpašas balvas. Viens konkursa dalībnieks saņems īpašo Krustpils novada vadības un  

deputātu simpātijas balvu.  

8. Foto nedrīkst saturēt necenzētu saturu, kas pārkāpj sabiedriskās / ētiskās normas, vai ir pretrunā ar 

LR likumiem. Krustpils novada pašvaldība patur visas tiesības izvērtēt satura kvalitāti un atbilstību 

konkursam.  

Krustpils novada pašvaldībai ir tiesības nepublicēt foto, ja tas neatbilst konkursa noteikumiem un 

izslēgt dalībnieku no konkursa, ja tiek konstatēti pārkāpumi. 

9. Ja foto materiāls, kuru konkursa dalībnieks iesūtījis konkursam tiek apstiprināts un publicēts 

konkursā, tad tas nokļūst Krustpils novada pašvaldības īpašumā un Krustpils novada pašvaldībai ir 

tiesības to turpmāk izmantot bez iepriekšējas saskaņošanas, norādot atsauci uz autoru.  

10. Iesniedzot fotogrāfijas konkursam “Krustpils novads mūsu acīm”, fotogrāfiju autors piekrīt visiem 

nolikuma nosacījumiem. 

 

 

 


