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Fotokonkursa “Mātes dabas sāpes” nolikums 

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Fotokonkursa “Mātes dabas sāpes” (turpmāk – Konkurss) rīkotājs: Viļānu novada 
pašvaldības dabas draugu radošās pētniecības centrs “Dadzis” (turpmāk – Organizētājs). 
1.2. Fotokonkurss tiek īstenots projekta nr. LV-RU-II-053 “Vides pārvaldības pilnveidošana, 
īstenojot kopējus pasākumus RU-LV pārrobežu reģionos” (“Zaļā palete”) aktivitāšu ietvaros. 
1.3. Konkursa mērķis: pievērst Viļānu novada iedzīvotāju uzmanību cilvēku, kuri veido 
nelegālās atkritumu izgāztuves, bezatbildīgajai rīcībai. 
1.4. Konkursa darba uzdevums: fotogrāfijā attēlot stihiskās izgāztuves Viļānu novada teritorijā, 
uzskatāmi parādot, ciktāl tās videi nav draudzīgas. 
1.5. Konkursa dalībnieki: Viļānu novada iedzīvotāji bez vecuma ierobežojuma. 
1.6. Iesniedzot darbu, konkursa dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar konkursa nolikumu un 
piekrīt tā nosacījumiem. 
1.7. Konkursa dalībniekiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, ir pienākums informēt par savu 
dalību konkursā vienu no vecākiem vai aizbildni, kā arī iepazīstināt ar konkursa nolikumu. 

 
2. Fotogrāfiju iesniegšanas un noformēšanas kārtība 

2.1. Tehniskās prasības: konkursa dalībnieka paša uzņemta/-as digitālā/-ās fotogrāfija/-as *jpg 
un *raw formātā. 
2.2. Fotogrāfiju iesniegšana: viens konkursa dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā piecas  
fotogrāfijas.  
2.3. Katrai iesniegtajai fotogrāfijai ir jānorāda tās nosaukums un, ja ir iespējams, uzņemtās 
fotogrāfijas vieta kartē (vai arī pie fotogrāfijas pievieno ģeolokāciju). Konkursa dalībnieks pēc 
saviem ieskatiem attiecīgajai fotogrāfijai drīkst pievienot arī aprakstu, kas nepārsniedz 300 rakstu 
zīmes. 
2.4. Iesniedzot fotogrāfiju/-as, konkursa dalībniekam obligāti ir jānorāda vārds, uzvārds, 
vecums, kontakttālruņa numurs un e-pasta adrese. 
2.5. Fotogrāfiju iesūtīšanas termiņš: līdz 2020. gada 27. martam uz e-pasta adresi 
irina.klimanova@vilani.lv ar norādi “Fotokonkursam”. 
2.6. Konkursa dalībnieks, iesniedzot fotogrāfiju/-as, ir atbildīgs par to, lai iesniegtajās 
fotogrāfijās redzamie cilvēki būtu devuši atļauju fotogrāfiju publiskošanai. 

 
3. Konkursam iesniegto darbu vērtēšana un konkursa rezultātu paziņošana 

3.1. Konkursa laikā iesūtītās fotogrāfijas, 2020. gada 30. martā tiks publicētas Viļānu novada 
pašvaldības dabas draugu radošās pētniecības centra “Dadzis” interneta vietnē facebook 
https://www.facebook.com/vilanudadzis/. 
3.2. Ikvienam šī nolikuma 3.1. apakšpunktā minētās interneta vietnes apmeklētājam būs iespēja 
laika posmā no 2020. gada 30. marta līdz 15. aprīlim nobalsot par iespaidīgāko fotogrāfiju. 
3.3. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2020. gada 17. aprīlī Viļānu novada pašvaldības interneta 
vietnē www.vilanunovads.lv un dabas draugu radošās pētniecības centra “Dadzis” interneta vietnē 
facebook https://www.facebook.com/vilanudadzis/, kā arī katram konkursa uzvarētājam individuāli. 

 
 



 
 

4. Apbalvošana 
4.1. Konkursam iesūtīto fotogrāfiju autori saņems ielūgumu uz izstādes “Mātes dabas sāpes” 
atklāšanu, ka projekta ietvaros tiks rīkota 2020. gada 24. aprīlī Viļānu Kultūras namā. 
4.2. Visi konkursa dalībnieki saņems veicināšanas balvas.  
4.3. Trīs atzītāko fotogrāfiju autori, kuru darbi interneta vietnē facebook 
https://www.facebook.com/vilanudadzis/, būs saņēmuši lielāko balsu skaitu, tiks apbalvoti ar 
īpašām konkursa balvām.  

 
5. Fotogrāfiju izmantošana 

5.1. Fotogrāfiju autori ir informēti par to, ka visas konkursā iesniegtās fotogrāfijas var tikt 
publicētas Viļānu novada pašvaldības mājas lapā, informatīvajos izdevumos un citos sociālajos 
tīklos. 
5.2. Organizētājs patur tiesības iesniegtās fotogrāfijas izmantot saviem nolūkiem un bez termiņa 
ierobežojuma, kā arī norādīt konkursā iesniegto fotogrāfiju autoru vārdu, uzvārdu un vecumu. 
5.3. Konkursa fotogrāfijas tiks prezentētas izstādes “Mātes dabas sāpes” atklāšanas pasākumā 
2020. gada 24. aprīlī Viļānu Kultūras namā. No 2020.gada 1.maija līdz 31.maijai izstāde būs 
apskatāma Viļānu novada pašvaldības dabas draugu radošās pētniecības centrā “Dadzis”. No 
2020. gada 1.jūnija līdz 30. jūnijam izstāde būs apskatāma Viļānu pilsētas bibliotēkas telpās, kā arī 
vēlāk Viļānu novada pašvaldības struktūrvienību telpās un pie projekta LV-RU-II-053 “Vides 
pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasākumus RU-LV pārrobežu reģionos” (“Zaļā 
palete”) sadarbības partneriem Latvijā un Krievijā. 
5.4. Visi konkursā iesniegto fotogrāfiju faili paliek organizētāja īpašumā. 
5.5. Konkursa dalībnieki, darbu autori, iesniedzot fotogrāfijas konkursam, piekrīt to 
izmantošanai atbilstoši šī nolikuma 5.1., 5.2., 5.3. un 5.4. apakšpunktiem. 
 

 
Sagatavoja 
Viļānu novada pašvaldības  
dabas draugu radošās pētniecības centra “Dadzis”  
vadītāja Irina Klimanova 
e-pasts: irina.klimanova@vilani.lv 
mob.:+371 28346927 

 


