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Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes  

fotokonkurss “Makšķernieka diena” 

NOLIKUMS 

Konkursa organizators: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 

(turpmāk – Rīkotājs). 

1. KONKURSA MĒRĶIS 

1.1. Sekmēt Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartes (turpmāk – Karte) atpazīstamību un 
popularitāti sabiedrībā; 

1.2. Rosināt cilvēku radošu pašizteiksmi, interesi, atspoguļojot makšķernieka ikdienu. 

1.3. Konkursa rezultātā izveidot interesantu un modernu Kartes dizainu. 

2. KONKURSA DALĪBNIEKU UZDEVUMI  

2.1. Fotografēt makšķernieka ikdienu. Fotogrāfijas tēmas: makšķerēšana, zivis, vēži, zemūdens medības, 
makšķerēšana ūdenstilpēs. 

2.2. Iesniegt konkursam: 

2.1.1. pieteikumu saskaņā ar nolikuma prasībām; 

2.1.2. ne vairāk kā 5 krāsainas fotogrāfijas. 

3. KONKURSA DALĪBNIEKI  

3.1. Konkursā var piedalīties gan fotogrāfi - amatieri, gan profesionāļi. 

3.2. Konkursā netiks vērtēti konkursa organizētāju, to tiešo radinieku, konkursa žūrijas locekļu un citu ar konkursa 
organizēšanu saistītu personu iesniegtie darbi.  

4. KONKURSA NORISE UN DARBU IESNIEGŠANA 

4.1. Konkursa norises laiks ir no 2018.gada 29.jūnija līdz 2018.gada 31.jūlijam. 

4.2. Konkursa pieteikumu nosacījumi: 

4.2.1. Pieteikumi iesniedzami Rīkotājam, izmantojot tiešsaistes adresi: 
https://goo.gl/forms/2nkyxkAHSqqBowz13.   

4.2.2. Katrs pretendents konkursa norises laikā var iesniegt ne vairāk kā piecus fotoattēlus. Fotogrāfijas var 
būt uzņemtas gan ar profesionālo, gan amatieru fototehniku. Konkursam var pieteikt fotoattēlu JPG un 
PNG faila formātā, ne mazāku kā 5MB; 

4.2.3. Fotoattēliem jābūt krāsainiem, ar malu proporcijām 2:3, minimālais vienas malas izmērs 420mm, attēla 
izšķirtspēja vismaz 300dpi.  

4.2.4. Fotoattēliem jāraksturo makšķernieka ikdiena, t.sk., makšķerēšana, zivis, vēži, zemūdens medības, 
makšķerēšana ūdenstilpēs. Zivju un vēžu fotoattēliem jābūt tuvplāna.  

https://goo.gl/forms/2nkyxkAHSqqBowz13
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4.2.5. Iesniedzot pieteikumu konkursam, dalībnieks apliecina, ka iesniegtie darbi ir viņa autordarbs un atļauj, 
ka viņa darbi var tikt publicēti sociālajā portālā www.facebook.com/makskeresanaskarte.lv un 
mājaslapā www.makskeresanaskarte.lv/ un atrasties tur neierobežotu laiku. Par iesniegto darbu 
piederību iesniedzējam un autortiesību izpildi atbild konkursa dalībnieks. 

4.2.6. Iesūtot konkursa darbu, tā autori piekrīt, ka Rīkotājs var izmantot iesniegto konkursa darbu ar 
konkursu saistītiem mērķiem, neprasot par tiem autoratlīdzību.  

4.2.7. Visi konkursam iesniegtie darbi paliek Rīkotāja īpašumā un var tikt izmantoti pēc Rīkotāja ieskatiem.  

4.2.8. Visi darbi, kas neatbilst konkursa nolikumam un iesniegti pēc noteiktā konkursa termiņa, netiek virzīti 
tālākai vērtēšanai.  

4.2.9. Rīkotājam ir tiesības pagarināt konkursa norises un rezultātu paziņošanas laiku, izziņojot to iepriekš 
sociālajā portālā www.facebook.com/makskeresanaskarte.lv un mājaslapā 
www.makskeresanaskarte.lv/ . 

4.2.10. Konkursa gaita tiks atspoguļota sociālajā portālā www.facebook.com/makskeresanaskarte.lv un 
mājaslapās www.makskeresanaskarte.lv/, www.new.llkc.lv . 

4.2.11. Fotoattēli iesniedzami līdz 2018.gada 29.jūlijam. 

4.2.12. Kontakttālrunis plašākai informācijai: 29460886. 

5. FOTOGRĀFIJU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI  

5.1. Konkursa pieteikuma atbilstība konkursa mērķim un Nolikumam.  

5.2. Fotoattēli tiks vērtēti pēc 5 (piecu) ballu skalas, atbilstoši sekojošiem kritērijiem:  

5.2.1. Oriģinalitāte objekta vai kompozīcijas izvēlē.  

5.2.1. Mākslinieciskā vērtība.  

5.2.3. Izpildījuma tehniskā meistarība.  

5.2.4. Fotoattēlu atbilstība konkursa tēmai.  

6. KONKURSA DARBU VĒRTĒŠANA 

6.1. Darbus pēc iesniegšanas termiņa beigām vērtē konkursa vērtēšanas komisija, kuru izveido Rīkotājs.  

6.2. Vērtēšanas komisija iesniegto darbu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildus 

informāciju no dalībnieka, ja darba izvērtēšanai tāda nepieciešama. Komisija savā darbā ievēro 

konfidencialitātes un personas datu aizsardzības prasības. Konkursā pieteikto dalībnieku personu dati un 

papildus informācija, kas ietverta pieteikuma anketā, netiek izpausta trešajām personām, izņemot dalībnieka 

vārdu, uzvārdu. 

6.3. Vērtēšanas komisija no 2018.gada 30.jūlija līdz 2018.gada 31.jūlijam izvērtē digitāli iesniegtus fotoattēlus 

saskaņā ar Nolikuma 5.punktā noteiktajiem kritērijiem un nosaka uzvarētāju, ar kuru sazinās personīgi. 

7. KONKURSAM IESNIEGTO DARBU PUBLICĒŠANA 

7.1. Visas konkursam iesniegtās fotogrāfijas paliek Rīkotāja īpašumā. Personas dati un iesniegtās fotogrāfijas tiks 

glabātas Rīkotāja dokumentu aprites noteikumos noteiktā kārtībā.  

7.2. Konkursam iesniegtās fotogrāfijas var tikt izmantotas konkursa rīkotāja mājas lapās, izdevumos, sociālajos 

portālos, norādot fotogrāfijas autora vārdu, uzvārdu. 

7.3. Labākie konkursa darbi tiks publicēti Rīkotāja sociālajos portālos; 

http://www.facebook.com/makskeresanaskarte.lv
http://www.makskeresanaskarte.lv/
http://www.facebook.com/makskeresanaskarte.lv
http://www.makskeresanaskarte.lv/
http://www.facebook.com/makskeresanaskarte.lv
http://www.makskeresanaskarte.lv/
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8. KONKURSA BALVAS:  

8.1. Nosakot uzvarētāju, labākās bildes autoram konkursa vērtēšanas komisija piešķir balvu 300.00 EUR (trīs simti 

eiro, 00 centi). 

8.2. Konkursa vērtēšanas komisija var lemt par papildus veicināšanas balvu piešķiršanu.  

9. KONKURSA REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN UZVARĒTĀJU APBALVOŠANA: 

9.1. 2018. gada 1.augustā tiks paziņoti konkursa rezultāti, un notiks individuāla saziņa ar uzvarētājiem, lai vienotos 

par balvu saņemšanu.  

9.2. Konkursa rezultāti tiks publicēti mājaslapā: www.new.llkc.lv, www.makskeresanaskarte.lv, un sociālajos 

portālos.  

http://www.new.llkc.lv/
http://www.makskeresanaskarte.lv/

