Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (VTUA) Muzeju un resursu vadības departamenta

Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas” nodaļas
(turpmāk Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs “Pikšas”)

Fotokonkursa “Manas dzimtas mājas un ļaudis”
NOLIKUMS
“Tavs lepnums lai ir nevis Tava nama stāvu skaits, bet gan gars, kas tajā mīt!’’
Kārlis Ulmanis (1918. gads)

1. Mērķis
1.2. Parādīt un atklāt Latvijas iedzīvotājiem nozīmīgu dzīves telpas sastāvdaļu, kam ir svarīga loma
Latvijas vēsturē un katras dzimtas vēsturē vai arī atklāt vietas, kas par tādām tiek veidotas.
2. Uzdevums
2.1. Popularizēt dzimtas nozīmi personības izaugsmē, veidošanā, akcentējot senču mantojumu un
ieguldījumu nākotnē.
2.2. Atklāt un parādīt, cik nozīmīgs ir senču mantojums.
2.3. Pievērst uzmanību dzimtas mājām, latvju viensētām, ļaudīm, kuri sargā un kopj dzimtas
mantojumu.
2.4. Pievērst uzmanību dzimtas māju nozīmei saimes tradīciju veidošanā un uzturēšanā.
2.5. Izveidot gan digitālu, gan fotogrāfijās skatāmu izstādi, iespējams, ceļojošu no konkursā
iesniegtajiem darbiem, tādējādi akcentējot plašākai sabiedrībai konkursa mērķī minēto.
3. Konkursa rīkotājs
3.1. Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs “Pikšas” sadarbībā ar biedrību “Kodols 2019”’.

4. Konkursa dalībnieki
4.1. Jebkura persona neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās un profesionālām fotografēšanas iemaņām,
iesniedzot savus darbus atbilstoši konkursa nolikumam.
5. Norises laiks
5.1. No šī brīža līdz 2020. gada 25. oktobrim.
6. Konkursa noteikumi un prasības
6.1. Fotogrāfijām jābūt JPG formāta, vienas malas izmēram vismaz trīs tūkstoši pikseļu (3000 PX) vai
bildes kopīgais izmērs vismaz trīs līdz četri megabaiti (3/4 MB), bet ne lielāks par pieciem
megabaitiem (5 MB).

6.2. Fotogrāfija uzņemta Latvijā, tā ir oriģinālfotogrāfija un iesniedzēja autordarbs un nav reklāmas
materiāls. Prasību neievērošanas gadījumā par visu atbild fotogrāfijas iesniedzējs.
6.3. Katrai iesniegtajai fotogrāfijai jānorāda nosaukums un jāizveido trīs līdz četru teikumu apraksts
latviešu valodā (to, ja fotogrāfija tiks izraudzīta izstādei, vajadzēs iesniegt rokrakstā konkursa rīkotāju
noteiktajā formātā).
6.4. Pieļaujot, ka vienam cilvēkam var būt vairākas dzimtas mājas, piemēram, no tēva un no mātes
puses, viens autors par katru savas dzimtas māju drīkst iesniegt ne vairāk kā trīs fotogrāfijas.
6.5. Konkursanti var atsaukt savu pieteikumu līdz konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.
6.6. Dalībniekam ir pienākums iesniegt aizpildītu anketu un fotogrāfijas noteiktajā termiņā un piekrist
konkursa nolikuma prasībām.
7. Fotogrāfiju iesniegšana
7.1. Pieteikumus, kas sastāv no fotogrāfijām un pieteikuma anketas (pielikumā) iesniedz elektroniski
e-pastā baiba.pole@vtua.gov.lv ar norādi fotokonkursam.
7.2. Pieteikuma anketā iesniedzējs norāda savu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju – telefona nr., epasta adresi, kas tiks izmantoti saziņai ar konkursantu.
8.Vērtēšana
8.1. Darbus vērtēs komisija - profesionāli fotogrāfi dobelnieks Agris Šiliņš un jelgavnieks Gunārs
Timermanis, Latvijas Nacionālā kultūras centra folkloras un tautas mūzikas eksperte Inese Mičule,
Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas” vadītāja Ilga Ķipsne un pētnieciskā darba speciāliste Baiba
Pole.
8.2. Komisijas locekļi nevar būt konkursa dalībnieki, bet drīkst iesniegt savus darbus, kurus varēs
izmantot izstādes veidošanā.
8.3. Komisijas lēmums tiks ierakstīts sanāksmes protokolā, ko parakstīs visi komisijas locekļi.
8.4. Komisija izvērtē autora iesniegto katru darbu atsevišķi un nosaka, kuras fotogrāfijas un stāsti par
tām iekļaujamas izstādes veidošanā.
8.5. Komisija nosaka trīs labāko darbu autorus, kā arī specbalvu saņēmējus.
8.6. Katrs autors var saņemt tikai vienu godalgu par vienu no saviem darbiem.
8.7. Viena autora vairāki darbi var tikt iekļauti izstādes veidošanā.
8.8. Komisija var nepiešķirt balvu, kā arī atteikt darba vērtēšanu, ja nav iesniegtas atbilstošas
kvalitātes.
8.9. Komisija var izvēlēties organizēt interneta kā arī klātienes balsošanu par iesniegtajiem darbiem.
8.10. Konkursa rezultātus publicē Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja FB kontā 15 darba dienu laikā pēc
komisijas lēmuma pieņemšanas.
8.11. Konkursa rīkotāji noslēgumā izveido iesūtīto darbu izstādi.
9. Balvas
9.1. Konkursa godalgoto vietu ieguvēji kā arī īpaši uzteikto darbu autori saņems sponsoru un pasākuma
atbalstītāju balvas.
10. Fotoattēlu lietošanas tiesības
10.1. Konkursa rīkotāji iegūst bezmaksas lietošanas tiesības uz visām fotogrāfijām, kas iesniegtas
konkursam.
10.2. Rīkotāji negarantē, ka visas iesūtītās fotogrāfijas tiks publiskotas un izmantotas.

Fotokonkursa “Manas dzimtas mājas un ļaudis” nolikuma pielikums

Autora vārds, uzvārds:

Nr.

Fotogrāfijas nosaukums

Fotogrāfijas apraksts trīs līdz
pieci teikumi, piemēram, kāda
vieta, svētki vai cits notikums,
cilvēki tajā ir redzami

e – pasta adrese:
Telefona nr. Piekrītu fotokonkursa “Manas dzimtas mājas un ļaudis” nolikumam.
Darbu iesniegšanas datums -

Kontaktpersona Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā Baiba Pole (26335034)

Foto mirkļa
iemūžināšanas
datums

