
 

 

Fotokonkursa „Mainīgie Lielupes baseina ūdeņi” 

 NOLIKUMS 

Fotokonkurss tiek rīkots Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam 

projekta LLIII-157 „Kopīgi ūdens apsaimniekošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseinā” 

(turpmāk Projekts) ietvaros. 

 
1. Fotokonkursu organizē: Zemgales Plānošanas reģions – vadošais partneris Projektā. 

2. Fotokonkursa mērķis: atlasīt 25 (divdesmit piecas) fotogrāfijas 2012.-2013.gadu 

kalendāram. 

3. Dalībnieki: Fotogrāfi – profesionāļi un amatieri saskaņā ar šī Nolikuma noteikumiem. 

4. Prasības iesniedzamajām fotogrāfijām:  

4.1. Konkursam iesniedzamas ne vairāk kā 5 (piecas) agrāk nepublicētas kvalitatīvas 

fotogrāfijas, kurās attēlota Lielupes upju baseina teritorija (skat. pielikumu) 

dažādos gadalaikos; 

4.2. Attēlam fotogrāfijā jābūt horizontālam; 

4.3. Fotogrāfijām jābūt ne mazāk kā 5Mp izmērā (2500 pikseļi garākā mala); 

4.4. Faila formāts JPG (Max quality), RAW, TIFF (Ja bilde saglabāta JPG formātā - nedrīkst 

redzēt jpg artifaktus); 

4.5. Attēlam fotogrāfijā jābūt detalizētam un asam; 

4.6. Attēlam nedrīkst redzēt Troksni (digital noise); 

4.7. Attēlam jābūt normālai krāsas temperatūrai (white balance); 

4.8. Fotogrāfijas failam jābūt bez apstrādes (Attēls nedrīkst būt apstrādāts (pievienoti efekti, 

asums, kontrasts u.t.t.) ar jebkāda veida attēlu apstrādes datorprogrammām.). 

 

5. Fotogrāfiju iesniegšana:  

5.1.Fotogrāfijas iesniedzamas papīra- 30x40 cm formātā vienā eksemplārā un digitālā 

formātā (CD, USB zibatmiņā vai pa e-pastu: linda.sarke@zpr.gov.lv); 

5.2.Fotogrāfijas iesniedzamas līdz 2011. gada 13.jūlijam plkst. 11.00 

5.3.Fotogrāfijas iesniedzamas personīgi vai pa pastu Zemgales plānošanas reģiona 

administrācijā Jelgavā, Katoļu ielā 2b, LV-3001, 213. kabinetā. 

5.4.Katras fotogrāfijas otrajā pusē jābūt norādītam fotogrāfijā redzamās vietas, dabas 

objekta nosaukumam un atrašanās vietai, fotogrāfijas uzņemšanas gadam, autora 

vārdam, uzvārdam, adresei, tālruņa numuram un e-pasta adresei (ja tāda ir). 

6. Fotogrāfiju atlase: 



6.1.Fotogrāfiju vērtēšanu un atlasi veic komisija (turpmāk- Komisija), kuru apstiprināta 

ar Zemgales plānošanas reģiona izpilddirektora rīkojumu; 

6.2.Komisija sastāv no 5 (pieciem) komisijas locekļiem; 

6.3.Komisijas locekļi no sava vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju un sekretāru; 

6.4.Komisijas priekšsēdētājs vada Komisijas darbu; 

6.5.Komisijas sekretārs protokolē Fotogrāfiju atlases procesu (sēdes); 

6.6.Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz 3 komisijas locekļi. 

6.7.Komisija lēmumus pieņem vienojoties, ja kāds no Komisijas locekļiem iebilst – 

Komisija balso, lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no 

balsojušajiem Komisijas locekļiem. Ja Komisijas locekļu balsis dalās, izšķirošā balss 

ir Komisijas priekšsēdētājam. 

6.8.Vērtēšanas kritēriji: fotogrāfiju atbilstība konkursa tēmai, kvalitātes kritērijiem, 

oriģinalitāte, tehniskā izpildījuma kvalitāte, autora individuālais redzējums. 

7. Konkursa uzvarētāji: 

7.1.par konkursa uzvarētājiem tiks atzīti fotogrāfiju autori, kuru fotogrāfijas komisija 

atzīst par labākajām saskaņā ar nolikuma 6.8. punkta kritērijiem; 

7.2.konkursā tiks atlasītas 25 fotogrāfijas, kuras tiks iekļautas 2012.-2013.gadu 

tematiskajā kalendārā. Kalendārā tiks nodrošināta atsauce par fotogrāfiju autoriem; 

7.3.ar uzvarētājiem tiks slēgts līgums par tiesību nopirkšanu fotogrāfiju publicēšanai 

kalendārā; 

7.4.maksa par vienu fotogrāfiju ir līdz EUR 30,00 (trīsdesmit Eiro) ieskaitot visus 

nodokļus, kas attiecināmi; 

7.5.uzvarētājam (iem) tiks piešķirti katram 3 (trīs) izdoto kalendāru eksemplāri. 

8. Papildus noteikumi: Fotogrāfiju autors ir atbildīgs par autortiesību ievērošanu, ja uzdod 

citu autoru fotogrāfijas par savējām. Visi konkursam iesniegtie darbi paliek konkursa rīkotāju 

īpašumā un, abpusēji vienojoties, var tikt izmantoti dažādās publikācijās ar atsauci uz autoru. 

 

Plašāku informāciju var saņemt pie projekta vadītājas Lindas Šarķes – Fedjajevas pa tālruni 

+371 63021250, vai rakstot e-pastā: linda.sarke@zpr.gov.lv.  
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