
Rucavas novada pašvaldības fotokonkursa 
"Rucavas novads tuvplānā" 

NOLIKUMS 

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 
1.1. Konkursu rīko Rucavas novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Rīkotājs). 
1.2. Konkursa mērķi: 

1.2.1. Fotokonkurss tiek izsludināts, lai veicinātu Rucavas novada 

iedzīvotāju un viesu interesi par novada popularizēšanu, 

parādot, ka dzīvojam skaistā un unikālā vietā, atklājot vērtības 

ar kurām lepojamies.  

1.2.2. Interesantu, atraktīvu un mākslinieciski kvalitatīvu fotogrāfiju 

atlase Rucavas novada domes informatīvo izdevumu,  

prezentācijas priekšmetu (pastkartēm, magnētiem u.c.) 

veidošanai, fotogrāfiju izstādes organizēšanai un ievietošanai 

Rīkotāja mājas lapā ww.rucava.lv un sociālo tīklu grupā 

www.facebook.com/rucavatic/ 
1.3. Konkursā var piedalīties jebkura persona, kura iesniegusi pieteikumu 

dalībai fotokonkursā atbilstoši konkursa Nolikuma noteikumiem. 
1.4. Ar nolikumu var iepazīties un to lejupielādēt Rucavas novada mājas 

lapā www.rucava.lv, sociālo tīklu grupā www.facebook.com/rucavatic/, 

kā arī saņemt elektroniski, sūtot pieprasījumu uz adresi tic@rucava.lv. 
1.5. Ar nolikumu var iepazīties un saņemt pieteikuma anketas Rucavas novada 

domē vai Tūrisma informācijas centrā (“Pietura”, Rucava, Rucavas pag., 

Rucavas nov.).  
1.6. Papildus informācija par konkursu:  +371 29134903, tic@rucava.lv 
1.7. Konkursa norises laiks ir no 2019. gada 1. ________ līdz 2019 . gada 21. 

oktobrim plkst. 17.00. 

2. KONKURSA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN 

NOFORMĒŠANA 
2.1.  Katrs pretendents konkursa norises laikā var iesniegt līdz 10 (desmit) 

fotogrāfijām, pievienojot aizpildītu konkursa pieteikuma anketu (skat. 

pielikumā). 

2.2.  Konkursam iesniedzamas fotogrāfijas, kas uzņemtas 2018. un 2019. gadā. 

2.3.  Konkursam iesniegtajām fotogrāfijām jāraksturo Rucavas novads un 

sabiedriskās aktivitātes: notikumi, tradīcijas, svētki, dabas skati, tūrisma 

objekti vai cilvēki. Fotogrāfijām jābūt zīmīgām. 

2.4. Fotogrāfijas iesniegt to oriģinālajā izmērā (nesamazinot), elektroniskās 

fotogrāfijas izmērs nedrīkst būt mazāk pa 3000 px pa garo malu. 

2.5. Fotogrāfijas nedrīkst būt kombinētas vai montētas. 

2.6. Netiks vērtētas un publiskotas: 

2.6.1. Pornogrāfiska un krimināla rakstura vai neveselīgu dzīvesveidu 

raksturojošas fotogrāfijas (smēķēšana, alkohola vai narkotiku lietošana); 

2.6.2. Citas kultūras, rases, reliģijas, etniskās piederības vai kādas personas 

aizskarošas fotogrāfijas; 

2.6.3. Fotogrāfijas, kas iesniegtas pēc nolikumā noteiktā termiņa. 

 
2.7.Konkursa pieteikumi iesniedzami elektroniski, sūtot uz e-

pastu: tic@rucava.lv ar norādi – fotokonkursam vai jānogādā personīgi Rucavas 

http://www.rucava.lv/
mailto:tic@rucava.lv


novada tūrisma organizatoram USB zibatmiņas vai CD datu nesējā konkursa 

norises laikā.  

3. IESNIEGTO PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA 
3.1.  Konkursam iesniegtās fotogrāfijas izvērtē ar Rucavas novada domes 

priekšsēdētāja rīkojumu apstiprināta komisija. 

3.2.  Fotogrāfiju izvērtēšanas kritēriji, ko komisija vērtē:  

3.2.1. Oriģinalitāte objekta vai kompozīcijas izvēlē; 

3.2.2. Izpildījuma tehniskā meistarība;  

3.2.3. Mākslinieciskā kvalitāte; 

      3.2.4. Atbilstība fotokonkursa mērķiem. 
Žūrija vērtēs fotogrāfijas, sniedzot vērtējumu no 0 (nulles) līdz 5 (pieciem) punktiem, 

katrā no augstāk minētajiem kritērijiem. 

3.3.Iesniegtās fotogrāfijas komisija izvērtē divu nedēļu laikā pēc fotokonkursa 

noslēguma un nosaka 3 labāko fotogrāfiju autorus, kuri tiek paziņoti un 

apbalvoti 2019. gada novembrī, darbu izstādes atklāšanas laikā Rucavas 

novada domē. 

3.4.Veiksmīgākās konkursam iesniegtās fotogrāfijas tiks izmantotas informatīvo 

izdevumu veidošanai, ievietošanai Rucavas novada mājas 

lapā www.rucava.lv, sociālo tīklu grupā www.facebook.com/rucavatic/ 

reprezentācijas vajadzībām un fotoizstādes veidošanai 2019. gada novembrī. 

3.5.Konkursa izvērtēšanas komisija pieņem lēmumu par konkursa uzvarētāju un 

naudas balvu fonda sadali saskaņā ar Nolikuma noteikumiem. 

4. KONKURSA UZVARĒTĀJI UN APBALVOJUMI 
4.1.  Fotokonkursa kopējais balvu fonds ir EUR 200.00 (divi simti eiro 00 centi). 
4.2.  Konkursa pirmās vietas uzvarētājs saņem naudas balvu EUR 100.00 (simts 

euro 00 centi) apmērā, otrās vietas ieguvējs – naudas balvu EUR 50.00 

(piecdesmit euro 00 centi) apmērā, trešās vietas ieguvējs – naudas balvu EUR 

30.00 (trīsdemit  euro 00 centi) apmērā.  
4.3.  Konkursa ietvaros pēc skatītāju balsojuma rezultātiem sociālo tīklu grupā: 

https://www.facebook.com/rucavatic/ var tiek piešķirta simpātiju balva 

vienam no konkursam iesūtītajiem darbiem EUR 20 (divdesmit euro 00 centi) 

apmērā. 
4.4. Konkursa uzvarētāju un simpātijas balvas tiek pasniegtas darbu izstādes 

atklāšanas laikā Rucavas novada domē 2019. gada novembrī. 

5. KONKURSA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
5.1.  Konkursa izvērtēšanu veic ar novada domes priekšsēdētāja rīkojumu 

apstiprināta komisija 5 cilvēku sastāvā; 
5.2. Konkursa uzvarētājs tiek noteikts ar konkursa izvērtēšanas komisijas lēmumu. 
5.3. Komisijai ir tiesības: 

5.3.1. Pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus; 

5.3.2. Neizskatīt piedāvājums, kas neatbilst konkursa Nolikuma prasībām; 

5.3.3. Pieprasīt papildus informāciju par iesniegtajām fotogrāfijām; 

5.3.4. No iesniegtajām fotogrāfijām izvēlēties fotoizstādei piemērotākos 

darbus. 
5.4. Komisijas pienākumi: 

5.4.1. Izskatīt pretendentu iesniegtās fotogrāfijas; 

http://www.rucava.lv/
http://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/rucavatic/


5.4.2. Noteikt konkursa uzvarētājus un sadalīt konkursa naudas balvas; 

5.4.3. Konkursa komisijas locekļi nevar būt konkursa dalībnieki; 

5.4.4. Konkursa komisijas lēmumu ieraksta protokolā, ko sagatavo un 

paraksta par konkursa organizēšanu atbildīgais pašvaldības darbinieks. 

6. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

6.1.Līdz konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, jebkurš dalībnieks 

var grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu. 

6.2. Katrs pretendents var iesniegt ne vairāk kā 10 (desmit) fotogrāfijas konkursa 

norises laikā. 
6.3. Iesniedzot pieteikuma anketu konkursam, pretendents pieņem un piekrīt visām 

konkursa nolikumā noteiktajām prasībām. 

7. FOTOGRĀFIJU LIETOŠANAS TIESĪBAS 

7.1.Rīkotājs iegūst tiesības bez maksas izmantot konkursa dalībnieku iesniegtās 

fotogrāfijas un digitālos failus; 

7.2.Fotogrāfs, iesniedzot darbus Rīkotājam un parakstot pieteikumu, piekrīt 

visiem iepriekšminētajiem fotokonkursa Nolikuma punktiem. 

 
 
 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs      Jānis Veits 



Pielikums  

Rucavas novada pašvaldības fotokonkursa 

"Rucavas novads tuvplānā" nolikumam 
 

 

PIETEIKUMA ANKETA 
Fotokonkursam "Rucavas novads tuvplānā" 

 

_________________________________________    ir iesniedzis šādus darbus 

                       (vārds, uzvārds) 

 

N.p.k. Fotoattēla nosaukums Fotoattēla uzņemšanas vieta un laiks 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Piekrītu, ka fotogrāfijas tiks izmantotas informatīvo izdevumu veidošanai, ievietošanai Rucavas 

novada mājas lapā www.rucava.lv, sociālo tīklu grupā www.facebook.com/rucavatic/ 
,reprezentācijas vajadzībām un fotoizstādei. 

 

e-pasta adrese, tālrunis  rezultātu paziņošanai 

__________________________________________________________________________ 
 

Datums : _______________________________ 
 

Fotoattēlu autora paraksts: _________________ 
 
 
Rucavas novada domes priekšsēdētājs      Jānis Veits 

http://www.rucava.lv/
http://www.facebook.com/rucavatic/

