
Fotokonkursa ‘Ģimeņu stāsti’’ 

NOLIKUMS 

01.07.2021. 

 Nr. 1 

 

Rīkotājs: Biedrība “Sadarbības platforma” kopā ar Mazsalacas novada senioru biedrību “Atbalss”, 

Mazsalacas novada Kultūras centru un Mazsalacas novada Tūrisma informācijas centru (turpmāk 

tekstā – TIC) (turpmāk - Rīkotājs). 

Adrese: Rūjienas iela 1, Mazsalaca, LV-4215. 

Ģimeņu foto konkurss tiek organizēts Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO 

fonds”  projekta “Mazsalacas ģimenēm pīlādžu spēku” (nr.2021.LV/ĢDP/035/22/029) ietvaros. 

 

Fotokonkursa mērķi: stiprināt Mazsalacas un vietējo pagastu ģimenes un veicināt to saliedēšanos. 

Veidot Mazsalacas ģimeņu stāstu arhīvu. 

Fotogrāfiju iesniegšana no 2021. gada 6. jūlija līdz 2021.gada 16.augustam. 

Trīs labāko ģimeņu fotogrāfiju stāsti tiks apbalvoti. 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Fotokonkursā drīkst piedalīties ikviens foto entuziasts, fotoamatieris vai 

profesionālis. 

1.2. Fotogrāfijas iesniedzējam obligāti ir jābūt fotogrāfijas autoram. 

1.3. Fotokonkursa tēma - Ģimeņu stāsti. 

1.4. Attēls var būt uzņemts ar jebkādu fotokameru (digitālo, analogo), taču tam jābūt 

tehniski kvalitatīvam. 

1.5. Fotokonkursa darbi tiks publicēti Mazsalacas novada Kultūras centra facebook 

lapā, izmantoti  izstādes rīkošanai un citās aktivitātēs, kas saistītas ar ģimeņu pasākumiem 

projekta ietvaros. 

1.6. Fotokonkursa organizētāji patur sev tiesības iesūtītās fotogrāfijas izmantot 

punktā minētajiem mērķiem, autortiesības un īpašumtiesības saglabājot autoram. 

1.7. Iesūtot fotogrāfijas konkursam, pretendents pieņem un piekrīt visām konkursa 

nolikumā noteiktajām prasībām. 

 
2. Saturiskie noteikumi 

2.1. Fotogrāfijas ir vietējo ģimeņu foto albumos atrastas vai izveidotas jaunas 

fotogrāfijas, kas raksturo ģimeni vai pastāsta par to, kādu notikumu, īpašu brīdi. 

2.2. Fotogrāfijas vēlams nevaidot kā salona foto, bet tām jābūt ar dzīvu stāstu, 

notikumu. 

2.3. Fotogrāfija tiek iesūtīta kopā ar ģimenes CV (stāsts teksta formātā, kas raksturo 

ģimeni kopumā jeb atspoguļo kādu īpašu notikumu ģimenei. 

2.4. Attēlā redzamais nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un pieklājības normas 

vai būt aizskarošs. 

3. Tehniskās prasības 

3.1. Attēlam jābūt taisnstūrveida (horizontāli, vertikāli ) ar attiecību 2:3. 

3.2. Fotogrāfijas drīkst būt krāsainas vai melnbaltas. 

3.3. Fotogrāfijai jābūt dokumentāli korektai un nemanipulētai. 

3.4. Ar grafiskā dizaina programmām modificētas fotogrāfijas netiek pieņemtas. 

Pieļaujama ir bilžu apstrāde- gaišums, kontrasti, utt. Nav pieļaujamas kolāžas, mozaīkas, 

kombinētie kadri. 

3.5. Fotogrāfijām jābūt augstā izšķirtspējā un kvalitātē. 

3.6. Attēli var būt pagriezti (portrets vai ainava) un apgriezti (spoguļattēls). 



3.7. Aizliegta pārmērīga kopējā attēla krāsu nobīdes korekcija. 

3.8. Aizliegta manipulatīva iejaukšanās attēlā, mainot detaļas vai piešķirot tām īpašības, 

kuras dabā nav sastopamas. 

4. Fotogrāfiju iesniegšana 

4.1. Viens autors drīkst iesniegt līdz 3 fotogrāfijām. 

4.2. Fotogrāfijas jāiesniedz JPG formātā. 

4.3. Fotogrāfijas var iesniegt, nosūtot tās uz e-pastu 

kristiana.steinberga@mazsalacasnovads.lv vai nogādājot flash/CD datu nesējā 

Mazsalacas novada Kultūras centrā 

4.4. Fotogrāfijas jāiesūta kopā ar ģimenes CV, kurā norādīts  fotogrāfiju autora 

vārds, uzvārds; ģimenes stāsts vai notikums. 

4.5. Iesūtītās fotogrāfijas nosaukumam jāatbilst pieteikuma anketā norādītājam. 

4.6. Fotogrāfijas jāiesniedz līdz 2021. gada 18.augustam. 

5. Vērtēšana 

5.1. Fotogrāfiju vērtēšanu un atlasi veic žūrijas komisija: biedrības “Sadarbības 

platforma” pārstāvis, Mazsalacas novada Kultūras centra pārstāvis, fotostudijas “Fokuss” 

pārstāvis. 
5.2. Žūrijas komisijas tiesības: 

5.2.1. Neizskatīt pieteikumus, kas neatbilst konkursa nolikuma prasībām. 

5.2.2. Pieprasīt papildus informāciju no pretendentiem, kuri piedalās konkursā. 

5.2.3. Fotogrāfiju izvērtēšanai piesaistīt neatkarīgus šīs jomas speciālistus. 

5.3. Komisija savā darbā ievēro fizisko personu datu aizsardzības jomu regulējošo 

normatīvo aktu prasības. Konkursā pieteikto dalībnieku personu dati un papildus informācija, kas 

ietverta pieteikuma anketā, netiek izpausta trešajām personām, izņemot dalībnieka vārdu, uzvārdu. 

 

 
 

6. Kontaktinformācija 

Mazsalacas novada Kultūras centrs 

Adrese: Rūjienas iela 1, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215 

Mob. tālrunis 29179179 

E-pasts: dace.jurka@mazsalacasnovads.lv  
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