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Foto konkursa 
“SKAISTIE SKATI 2022” 

 NOLIKUMS 
 
1. Foto konkursa mērķis un temats: 

1.1.  Foto konkursa “Skaistie skati” mērķis – atklāt un atspoguļot Dienvidkurzemes 
novada krāšņumu visos gadalaikos: dabas ainavas, plašākam iedzīvotāju lokam 
mazpazīstamas vietas, kā arī interesantus novadu raksturojošus dabas un 
arhitektūras objektus, veidot novada iedzīvotāju piederības un lokālpatriotisma 
sajūtu;  
1.2. Foto konkursa pamattēma – Dienvidkurzemes pilsētas un pagastu ainavas 
ziemā, pavasarī, vasarā un rudenī. Pēc radošās iniciatīvas konkursa dalībnieks 
iesniedz oriģinālas fotogrāfijas ar, viņaprāt, interesantiem objektiem un dabas 
ainavām attiecīgā gadalaikā.  

2. Foto konkursa organizētāji: 
2.1. Dienvidkurzemes novada pašvaldības aģentūra “Dienvidkurzemes novada 

tūrisma centrs”. 
3. Foto konkursa norises laiks un dalība foto konkursā: 

3.1. Foto konkursā var piedalīties jebkurš foto entuziasts; 
3.2. Par konkursa dalībniekiem atzīstami visi iesniegto fotogrāfiju autori, kuri savās 
fotogrāfijās fiksējuši kadrus, kas atbilst konkursa nolikuma 1.1. un 1.2. punktos 
minētajam mērķim un tematam;   
3.3. Katrs dalībnieks konkursam var iesūtīt ne vairāk kā 3 (trīs) fotogrāfijas; 
3.4. Konkursa fotogrāfiju iesniegšana – no 22. augusta līdz 18. septembrim; 
3.5. Potenciālajam konkursa dalībniekam foto attēli jāiesūta, aizpildot elektronisko 
anketu: https://ieej.lv/SkaistiSkati22;  
norādot autora vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, fotoattēla nosaukumu un 
augšupielādējot attēlu. Katram attēlam anketa jāaizpilda atsevišķi; 
3.6. Fotoattēlu iesūtīšanas tehniskās prasības: 

3.6.1. Izvērtēšanai tiek pieņemtas melnbaltas un krāsainas fotogrāfijas JPG 
vai PNG formātā; 
3.6.2. Uz iesūtītajām fotogrāfijām nedrīkst būt redzamas ūdenszīmes; 
3.6.3. Fotogrāfijām jābūt foto reālistiskām. Tajās redzamais attēls nedrīkst 
būt pārveidots vai uzlabots foto manipulāciju ceļā. 

3.7. Konkursa dalībnieks garantē, ka augšupielādētās fotogrāfijas atbilst šādiem    
nosacījumiem: 

3.7.1. Konkursa dalībnieks ir fotogrāfijas vienīgais īpašnieks un autors; 
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3.7.2. Fotogrāfijā nav attēloti nekāda veida aizliegti, draudoši, naidu 
kurinoši, nepatiesi, maldinoši, aizvainojoši, apmelojoši, neslavu ceļoši, 
vulgāri, musinoši, diskriminējoši vai zaimojoši motīvi; 
3.7.3. Fotogrāfija nesatur nekāda veida motīvus, kas attēlo vai varētu rosināt 
darbības, kuras uzskatāmas par noziedzīgiem nodarījumiem, vai par kuru 
izdarīšanu iestājas civiltiesiskā atbildība, vai ar kurām citā veidā tiek 
pārkāptas tiesību normas; 
3.7.4. Konkursa dalībnieks, iesniedzot darbus, ir atbildīgs par to, lai 
iesniegtajās fotogrāfijās redzamie cilvēki būtu devuši atļauju fotogrāfiju 
publiskošanai; 

3.8. Dalībai konkursā nav atļauts izmantot fotogrāfijas, kuru izmantošanas tiesības 
dalībnieks ir nopircis vai uz kurām viņš ieguvis tiesības tās izmantot no attēlu 
datubāzēm. 

4. Fotogrāfiju vērtēšana 
4.1.  Foto konkursā iesniegtās fotogrāfijas vērtē komisija 5 (piecu) cilvēku sastāvā: 

4.1.1. Ieva Skābarde – Pašvaldības aģentūras "Dienvidkurzemes novada 
tūrisma centrs" direktore; 

4.1.2. Dace Gailīte – Vecākā eksperte mārketinga jautājumos; 
4.1.3. Ilze Strēle – Priekules tūrisma informācijas centra vadītāja; 
4.1.4. Inese Gusta – Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece; 
4.1.5. Andris Jankovskis – Dienvidkurzemes novada domes 

priekšsēdētāja vietnieks 
 

4.2. Fotokonkursa rīkotājiem ir tiesības diskvalificēt un dzēst jebkuru no 
konkursam iesūtītājām fotogrāfijām, kas neatbilst nolikuma prasībām; 
4.3. Komisijai ir tiesības piešķirt pārsteiguma balvas interesantāko fotogrāfiju 
autoriem; 
4.4. Vērtēšana notiks 3 (trīs) kārtās:  
 4.4.1. Pirmā kārtā tiek izvērtēta fotoattēla atbilstība nolikumam; 

 4.4.2. Otrā kārtā vērtēšanas komisija izvērtē attēlus, piešķirot 1 (vienu) vai 
0 (nulle) punktus. Fotogrāfijas, kuras saņem 1 (vienu) punktu iekļūst trešajā 
kārtā; 
 4.4.3. No trešās kārtas fotogrāfijām, katrs komisijas loceklis izvērtē attēlus,  
piešķirot vietas: 1. vietai – 3 (trīs) punktus, 2. vietai – 2 (divus) punktus un 
3. vietai – 1 (vienu) punktu. Tiek noteiktas 1.,2., un 3. vietas ieguvēji pēc 
kopējā iegūto punktu skaita; 
 4.4.4. Vienādu punktu skaita gadījumā tiks piešķirtas dalītas vietas pēc 
attiecīgi iegūto punktu skaita.  

4.5. Komisija savu lēmumu paziņo vienas nedēļas laikā pēc 18. septembra, 
publicējot to tīmekļvietnē http://www.dienvidkurzeme.travel/ 

5.  Apbalvošana: 
5.1. Konkursā apgalvo pirmās trīs vietas; 
5.2. Pēc komisijas ieskatiem atsevišķiem konkursa dalībniekiem var piešķirt 

veicināšanas balvas par interesantiem noformējuma elementiem; 
5.3. Apbalvošana notiks attālināti, nogādājot balvu uz dalībnieka dzīvesvietai 

tuvāko Dienvidkurzemes tūrisma informācijas centru; 
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5.4. Balvu fonds 100.00 €.  
6. Foto konkursa darbu (autordarbu) izmantošana: 

6.1. Iesūtot savus darbus fotokonkursā, konkursa dalībnieks bez atsevišķas 
saskaņošanas piekrīt nodot savu autordarbu tālākai izmantošanai 
Dienvidkurzemes novada tēla popularizēšanai bez papildu atlīdzības; 
6.2. Fotokonkursam iesūtītos darbus autors neierobežoti var izmantot savām 
vajadzībām, neprasot konkursa rīkotāju atļauju. 

7. Atbildīgā par konkursu un kontaktinformācija:  
 7.1. Aģentūras vecākā eksperte mārketinga jautājumos Dace Gailīte – 
marketings@dienvidkurzeme.travel ; 29361818.  
 
 
 
 
 
 
 
 
    Direktore                                                                                    I. Skābarde  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.08.2022.  
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