
FOTOKONKURSA 

“Valsts karogs TAVĀ fotoobjektīvā” 

nolikums 

Konkursa mērķi: 

Rosināt Lielvārdes novada Jumpravas pagasta iedzīvotāju radošu pašizteikšanos, apliecināt 

savu individualitāti un veicināt patriotismu, caur fotoaparāta lēcu skatot Latvijas karogu, 

redzot to sev apkārt dabā un lietās vai radot to pašiem. 

Konkursa rīkotāji: Jumpravas vidusskola  

sadarbībā ar Jumpravas pagasta pārvaldi un Jumpravas kultūras namu 

Konkursa dalībnieki: 

Konkursā aicināti piedalīties 

• Jumpravas vidusskolas skolēni, skolotāji 

• Jumpravas pagasta iedzīvotāji 

Konkursa objekts: 

• Fotogrāfija (minimālā izšķirtspēja 2048x1536 pikseļi), kurā jebkādā veidā attēlots 

Latvijas karogs.  

• Viens iesniedzējs drīkst iesniegt neierobežotu skaitu fotogrāfiju 

Konkursa darbu vērtēšana un balvu fonds. 

Iesniegtajām fotogrāfijām tiks vērtēta idejas oriģinalitāte, atbilstība tēmai. 

Darbus vērtēs žūrijas komisija: 

1. Agita Dembovska – Jumpravas vidusskolas direktora vietniece audzināšanas jomā. 

2. Ilze Cābe – Lielvārdes novada Mūzikas un Mākslas skolas direktora vietniece mākslas        

jomā. 

3. Zane Skrauča – Jumpravas kultūras nama pasākumu organizatore. 

4. Diāna Borozkina – Jumpravas pagasta pārvaldes vadītāja. 

Žūrijas komisiju apstiprina konkursa rīkotāji. 

Visi darbi tiks izlikti izstādēs Jumpravas vidusskolā un Jumpravas kultūras namā. Kultūras 

namā izstāde tiks atklāta 2017.gada 10. novembrī  Valsts svētku pasākuma ietvaros un būs 

apskatāma  līdz 2017.gada 8.decembrim. Skolā izstāde tiks atklāta 10. novembrī un būs 

apskatāma līdz 1. decembrim. 



Trīs oriģinālāko darbu autori saņems balvas no Jumpravas pagasta pārvaldes. 

Var tikt piešķirta skatītāju balva, kā arī citas balvas. 

No 1. līdz 3. novembrim ikviens varēs balsot par sev tīkamāko fotogrāfiju Jumpravas kultūras 

nama Facebook lapā. Katrs Patīk iegūs 1 punktu.  

Konkursa darbu iesniegšana. 

Konkursa darbus autors sūta uz e-pastu jumpravasvsk@lielvarde.lv ar norādi konkursam 

,,Valsts karogs TAVĀ fotoobjektīvā”, no 2017.gada 20.oktobra līdz 2017.gada 1.novembrim. 

Viena fotoattēla minimālā izšķirtspēja 2048x1536 pikseļi, fotogrāfijai pievienojot autora 

vārdu, uzvārdu, datumu, kurā uzņemts fotoattēls, fotogrāfijas nosaukums.  

Tie, kuru darbi tiks izlikti izstādē, no 2017.gada 8.decembra līdz 22. decembrim savus darbus 

varēs saņemt drukātā formātā, sazinoties ar organizatoru. Pēc tam darbu glabāšanu 

organizatori negarantē.  

Konkursa laureātu apbalvošana notiks 2017.gada 10. novembrī Jumpravas kultūras namā 

(Valsts svētku pasākuma ietvaros).  

Fotogrāfijas un informācija par konkursu tiks ievietota Lielvārdes novada un Jumpravas 

mājas lapās www.lielvarde.lv ,  www.manajumprava.lv  un www.jumpravasvsk.lv 

Organizatoru tiesības: Organizatori fotogrāfijas var izmantot dažāda veida prezentācijās, 

atsaucoties uz darba autoru. 

 

Konkursa koordinatore, Agita Dembovska 

Lai radoši! 

mailto:jumpravasvsk@lielvarde.lv

