
 

FOTOKONKURSS 2023 

“CEĻĀ AR IMPRO” 
 

 

Konkursa dalībnieki: 
Konkursā var piedalīties ikviens fotoamatieris vai profesionālis, iesniedzot savas fotogrāfijas (IMPRO 

neatbild par iesūtīto fotogrāfiju autentiskumu), kas iemūžina kādu no IMPRO organizēto ceļojumu 

mirkļiem, dabas ainavām, cilvēkiem utt. Uzsvaru konkursā vēlamies likt uz neseniem ceļojumiem, 

tāpēc lūgsim iesūtīt fotogrāfijas, kas nav vecākas par 2021. gada 1. jūliju.  

 

!!! Konkursā nedrīkst piedalīties: 
• ar bildēm, kas uzņemtas pirms 2021. gada 1. jūlija; 

• ar bildēm, kas iesniegtas kādā no iepriekšējo gadu IMPRO fotokonkursiem; 

• ar vienu un to pašu fotogrāfiju atkārtoti; 

• ar fotogrāfijām, ko uzņēmuši IMPRO darbinieki un gidi.  
 

Konkursa laiks: 
• no 1. janvāra līdz 31. decembrim notiek 12 fotokonkursi, attiecīgi par janvāra, februāra, marta, aprīļa, 

maija, jūnija, jūlija, augusta, septembra, oktobra, novembra, decembra mēnešiem. 

 

Darbu iesniegšana: 
• darbi ir jāsūta uz elektronisko adresi fotokonkurss@impro.lv; 

• konkursa dalībniekam ir jānorāda sava kontaktinformācija (vārds, uzvārds, e-pasts, kontakttālrunis), 

fotogrāfijas nosaukums, IMPRO ceļojums, vieta un laiks (mēnesis), kad fotogrāfija tapusi. 

• lai pretendētu uz mēneša balvu, fotogrāfijas jāiesūta ne vēlāk, kā norādītajā laikā: 
 

 

mēnesis fotogrāfiju iesniegšana balsošana 

 

rezultātu paziņošana 

  

janvāris līdz 01.02. (ieskaitot) 03.02.-05.02. 06.02. 

februāris līdz 01.03. (ieskaitot) 03.03.-05.03. 06.03. 

marts līdz 01.04. (ieskaitot) 04.04.-06.04. 07.04. 

aprīlis līdz 01.05. (ieskaitot) 03.05.- 05.05. 08.05. 

maijs līdz 01.06. (ieskaitot) 03.06. - 05.06. 06.06. 

jūnijs līdz 01.07. (ieskaitot) 04.07. - 06.07. 07.07. 

jūlijs līdz 01.08. (ieskaitot) 03.08. - 05.08. 07.08. 

augusts līdz 01.09. (ieskaitot) 05.09. - 07.09. 08.09. 

septembris līdz 01.10. (ieskaitot) 03.10. - 05.10. 06.10. 

oktobris līdz 01.11. (ieskaitot) 03.11. - 05.11. 06.11. 

novembris līdz 01.12. (ieskaitot) 05.12. - 07.12. 08.12. 

decembris  līdz 02.01.2024. (ieskaitot) 04.01. - 06.01.2024. 08.01.2024. 
 

  



• fotogrāfiju maksimālais skaits no vienas personas viena mēneša konkursam – 3; 

• piedaloties konkursā, dalībnieks akceptē, ka viņš atļauj IMPRO iesniegto fotogrāfiju lietot pēc saviem 

ieskatiem, nepretendējot uz autoratlīdzību. 

 

Konkursa balvas: 
• katra mēneša galvenā balva - IMPRO dāvanu karte EUR 150 vērtībā.  

Mēneša galvenā balva autoram tiek piešķirta ne biežāk kā 2x gadā (neatkarīgi no balsošanas 

rezultātiem). 

• 2. un 3. vietas ieguvējiem - veicināšanas balvas. 

IMPRO ir tiesības piešķirt specbalvu par savu favorītbildi kādā no mēneša konkursiem (neatkarīgi 

no balsošanas rezultātiem). 

 

    Vērtēšana: 
• katra mēneša sākumā IMPRO publisko konkursam izvēlētas fotogrāfijas IMPRO sociālajos tīklos draugiem.lv 

un facebook.com, un par tām to lietotājiem ir iespēja balsot 3 dienas (IMPRO nesniedz komentārus par 

fotogrāfiju atlasi). 

• par mēneša uzvarētāju kļūst tā fotogrāfija, kas iegūst visvairāk balsu (tiek summēti balsojumi draugiem.lv un 

facebook.com sociālajos tīklos). 

• ja viena un tā paša autora fotogrāfijas ir ieguvušas vairākas godalgotās vietas, tad autors saņem augstāko iegūto 

balvu, bet pārējās tiek piešķirtas citu autoru fotogrāfijām. 

      
 

 


