
Pielikums  

Mārupes novada Domes 2017.gada 30.augusta lēmumam Nr.10  

 

Foto konkursa “Es Mīlu Mārupi”  

NOLIKUMS 
 
 

1. Konkursa organizētājs: 

Foto konkursu “Es Mīlu Mārupi” (turpmāk - Konkurss) rīko Mārupes novada Dome, reģ.nr. 

90000012827. 

 

2. Konkursa mērķi:  

2.1. Latvijas simtgades pasākumu ietvaros iesaistīt akcijā “Es mīlu Mārupi” Mārupes novada 

iedzīvotājus un viesus, profesionālus fotogrāfus un amatierus.  

2.2.Veikt mākslinieciski kvalitatīvu Mārupes novada fotogrāfiju atlasi, nolūkā izveidot foto 

izstādi “Es Mīlu Mārupi”, kas tiktu atklāta 2018.gadā par godu Latvijas simtgadei (turpmāk 

– Izstāde); 

2.3. Sekmēt pozitīvu Mārupes novada atpazīstamību ar fotokonkursa labāko darbu - fotogrāfiju 

izmantošanu novada marketinga aktivitātēm – tūrisma materiāliem, mājaslapas un citu 

sociālo tīklu noformēšanai, u.c. 

 

3. Konkursa norises laiks: 

Pieteikšanās konkursam norisinās no 2017.gada 6.novembra līdz 2018.gada 15.martam. 

Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti  un labākie konkursa darbi izstādīti ceļojošā foto izstādē “Es 

Mīlu Mārupi” 2018.gada pavasarī/vasarā Latvijas simtgadei veltītā fotoizstādē Mārupes 

novadā.  

 

4. Konkursa dalībnieki:  

4.1. Konkursā var piedalīties ikviena persona, neatkarīgi no fotografēšanas iemaņām un 

pieredzes, iesniedzot pieteikumu dalībai konkursā, atbilstoši konkursa nolikuma prasībām 

(Turpmāk – Dalībnieks). 

 

5. Foto konkursa iesniegto fotogrāfiju tematika 

5.1. Fotogrāfijām jābūt uzņemtām Mārupes novada teritorijā. 

5.1.1.1 Fotogrāfijās var būt attēloti cilvēki (portreti), ainavas, pasākumi (svētki, sporta 

sacensības, aktivitātes brīvā dabā, u.c.), ikdienas dzīves ainas, u.c.  

5.1.1.2 Fotogrāfijās, neatkarīgi no tā, kas tajās ir attēlots, jābūt redzamam latviskam 

simbolam vai elementam. Oficiālie Latvijas simboli ir karogs, himna un ģerbonis. 

Pastāv vairāki neoficiālie simboli. Latvijas nacionālais putns ir baltā cielava, to 

1960.gadā apstiprināja Starptautiskā putnu aizsardzības padome. Latvijas 

Entomoloģijas biedrība 1991. gadā par Latvijas nacionālo kukaini noteica 

divpunktu mārīti. Pīpene ir Latvijas nacionālais zieds, liepa un ozols — Latvijas 

nacionālie koki, dzintars — nacionālais minerāls, savukārt, Jāņi — tradicionālajiem 

svētkiem ar nacionālā simbola nozīmi. Kā citi latviski elementi var būt seno 

latviešu zīmes, tautiskie raksti, utt. Fotogrāfijas iesniedzējam pieteikumā īsi 

jāapraksta kas katrā viņa iesniegtajā fotogrāfijā ir šis simbols jeb elements, kas 

viņam saistās tieši ar Latviju, tās simboliem un tradīcijām.  

5.1.1.3 Latviskajam simbolam vai elementam nav jābūt fotogrāfiju galvenajam akcentam.   

Tas var būt redzams iesniegtajās fotogrāfijās jebkādā izvietojumā, tuvu vai tālumā, 

liels vai mazs, fokusēts vai miglains. Kā piemēram, tas varbūt mazs Latvijas 



karodziņš, kas iesprausts ziedu pušķī vai fonā plīvojošs karoga mastā, piesprausta 

valsts karoga krāsu lentīte pie tērpa, tautiskas segas fragments fotogrāfijas stūrī, 

prievīte meitenes bizē, Līgo nakts ugunskurs, u.c. Iespējas ir neierobežotas un viss 

atkarīgs no autora izdomas.  

 

6. Konkursa pieteikuma noformēšana un iesniegšana: 

6.1. Konkursa pieteikums, kas sastāv no aizpildītas pieteikuma anketas (1.pielikums) un 

fotogrāfijas/ām var tikt iesniegtas elektroniski, iesūtot uz e-pastu 

marupesvestis@marupe.lv līdz 2017.gada 15.martam plkst.24:00 vai personīgi Mārupes 

novada Domē, Daugavas ielā 29, Mārupē līdz 2017.gada 15.martam plkst.16:00.  

6.2. Iesniedzot Konkursa pieteikumu personīgi, pieteikuma anketa un datu nesējs ar 

fotogrāfiju/ām jāievieto A4 aploksnē, uz kuras tiek norādīts pretendenta vārds, uzvārds, 

datums un uzraksts “Foto konkursam “Es Mīlu Mārupi””.  

6.3. Viens konkursa dalībnieks var iesniegt līdz 5 (piecām) fotogrāfijām. Iesniedzot vairāk nekā 

vienu fotogrāfiju, katrs attēls ir jānumurē.  

6.4. Nedrīkst atkārtoti iesniegt fotogrāfijas, kuras jau tikušas pieteiktas 2015.gadā un 2016.gadā 

izsludinātajos fotokonkursos.  

6.5. Elektroniski vai datu nesējā fotogrāfijas iesniedzamas JPEG formātā.  

6.6. Minimālie konkursam iesniedzamo fotogrāfiju izmēri ir šādi:  

6.6.1. Bilžu malu attiecība 4:3, minimālais pikseļu skaits 1587(px) x 1191(px) (izšķirtspēja 

72 ppi); 

6.6.2. Bilžu malu attiecība 3:2, minimālais pikseļu skaits ir 1786(px) x 1191(px) 

(izšķirtspēja 72 ppi). 

6.7. Pēc labāko fotogrāfiju atlases Konkursa rīkotājs sazināsies ar pieteikumu iesniedzējiem un 

vienosies par lielformāta drukai atbilstoša izmēra digitālo fotogrāfiju failu saņemšanu. 

6.8. Konkursam iesniegtās fotogrāfijas nedrīkst būt apstrādātas ar datorprogrammām.  

6.9. Konkursam iesniegtās fotogrāfijas nedrīkst būt uzņemtas agrāk par 2017.gada 1.janvāri. 

6.10. Pieteikumi, kas neatbildīs nolikuma prasībām netiks izskatīti.  

6.11. Kontakti jautājumiem par Konkursa norisi - tālrunis: 67149868, e-pasts: 

marupesvestis@marupe.lv 

 

7. Fotogrāfiju lietošanas tiesības 

7.1. Piedaloties Konkursā, Dalībnieks apliecina, ka ir iesniegto fotogrāfiju autors. 

7.2. Piedaloties Konkursā, Dalībnieks turpmāk bez atsevišķas saskaņošanas piekrīt tam, ka:  

7.2.1. Konkursā iesniegtās fotogrāfijas un to digitālie faili paliek Konkursa rīkotāja 

īpašumā;  

7.2.2. Konkursa rīkotājs iegūst bezmaksas lietošanas tiesības uz fotogrāfijām; 

7.2.3. Konkursa rīkotājs fotogrāfijas var izmantot Mārupes novada publicitātes un 

popularizēšanas mērķiem. 

7.3. Konkursa Dalībnieks uzņemas atbildību par atļaujas saskaņošanu ar iesniegtajās 

fotogrāfijās redzamajiem cilvēkiem par fotogrāfiju publiskošanu, kā arī atbildību pret 

iespējamām trešo personu pretenzijām saistībā ar iesniegto fotogrāfiju publiskošanu. 

7.4. Piedaloties Konkursā, Dalībnieks piekrīt visiem nolikuma nosacījumiem. 
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8. Pieteikumu vērtēšana: 

8.1. Konkursa Dalībnieku iesniegto fotogrāfiju izvērtēšanu veiks domes dibinātā Apbalvojumu 

piešķiršanas komisija (turpmāk – Komisija), kā arī vērtēšanai var tikt pieaicināti 

profesionāli fotogrāfi, mākslinieki. 

8.2. Iesniegtās fotogrāfijas Komisijas locekļi vērtēs pēc sekojošiem kritērijiem:  

Nr. Vērtēšanas kritēriji Maksimālais 

punktu skaits 

1. Fotogrāfijas atbilstība konkursa tematikai   10 

2. Fotogrāfijas mākslinieciskā kvalitāte 10 

3. Oriģināls un veiksmīgs novada atspoguļojums 10 

 KOPĀ 30 

 

8.3. Augstāko punktu skaitu ieguvušās fotogrāfijas (līdz 20 gab.) tiks atlasītas izstādīšanai Latvijas 

simtgadei veltītā fotoizstādē Mārupes novada teritorijā.  

8.4.Pirms izstādes atklāšanas labākie (līdz 20 gab.) Izstādei izvēlētie darbi tiks publicēti Mārupes 

pašvaldības sociālajos profilos un nodoti iedzīvotāju balsojumam, ar mērķi noteikti vienu 

iedzīvotāju simpātiju balvas ieguvēju. Iedzīvotāju simpātiju balvas ieguvējs var būt arī kāds 

no Konkursa pirmās līdz trešās vietas balvas ieguvējiem.   

8.5.Konkursa trešās līdz pirmās vietas ieguvējs ar Komisijas locekļu balsojumu tiks noteikts no 

Izstādei atlasītajām fotogrāfijām. 

 

9. Konkursa uzvarētāji un balvas: 

9.1.Konkursa pirmo trīs vietu ieguvēju – fotogrāfiju autori, kuru darbi būs ieguvuši visaugstāko 

punktu skaitu pēc žūrijas vērtējuma, tiks apbalvoti ar Atzinības un Pateicības rakstiem saskaņā 

ar Mārupes novada Domes nolikumu ,,Par Marupes novada pašvaldības apbalvojumiem": 

9.1.1. Dalībnieks, kura iesniegtajai fotogrāfijai tiks piešķita pirmā vieta, saņems II 

pakāpes Atzinības rakstu un EUR 250,00 (divi simti piecdesmit eiro 00 centi) 

apmērā pēc nodokļu nomaksas.  

9.1.2. Dalībnieks, kura iesniegtajai fotogrāfijai tiks piešķita otrā vieta, saņems III pakāpes 

Atzinības rakstu un EUR 100,00 (viens simts eiro un 00 centi) apmērā pēc nodokļu 

nomaksas.  

9.1.3. Dalībnieks, kura iesniegtajai fotogrāfijai tiks piešķita trešā vieta, saņems Pateicības 

rakstu un balvu no Mārupes novada Domes.   

9.2.Iedzīvotāju balsojuma uzvarētājs iegūs veicināšanas balvu no Mārupes novada Domes vai kāda 

no Mārupes novadā esošajiem uzņēmumiem.  

9.3.Konkursa rezultāti tiks publicēti interneta vietnēs www.marupe.lv un pašvaldības izdevumā 

“Mārupes Vēstis”.  

 

 

 

 

 

 

http://www.marupe.lv/


 

Pielikums 

foto konkursa “Es mīlu Mārupi!” nolikumam  

PIETEIKUMA ANKETA 

 

Foto konkursam “Mārupe – manas mājas”_____________________(autora vārds, uzvārds) 

ir iesniedzis sekojošas fotogrāfijas: 

Nr. Fotogrāfijas nosaukums un apraksts 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

 

Dalībnieka kontakti:  

Tālrunis__________________________________ 

E-pasts___________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


