
FOTOKONKURSA „Rīgas Laimīgās Sejas”
NOLIKUMS

 
1. Konkursu rīko Starptautiskā Fonda “Ceļš uz Laimi” pārstāvniecība Baltijas valstīs - Biedrība 
“Ceļš uz Laimi” (turpmāk tekstā – Rīkotājs), Senču iela 4, Rīga, LV-1012.
 
2. Fotokonkursa mērķis: Rīgas laimīgās telpas radīšana - pozitīvas, laimīgākas un draudzīgākas 
vides radīšana un fotogrāfijas mākslas popularizēšana caur interesantu, pozitīvu, atraktīvu un 
mākslinieciski kvalitatīvu fotogrāfiju, kurās attēloti rīdzinieki un pilsētas viesi, atlasi foto-akcijas 
„Rīgas Laimīgās Sejas” atspoguļošanai izstādēs.

3. Dalībnieki: konkursā var piedalīties ikviens pilsētas iedzīvotājs un viesis neatkarīgi no vecuma, 
nodarbošanās un profesionālajām fotografēšanas iemaņām, saskaņā ar šī Nolikuma noteikumiem. 
 
4. Prasības iesniedzamajām fotogrāfijām.

4.1. Fotogrāfijai jāatspoguļo rīdzinieku vai viesu laimīgās un smaidīgās sejas. Galvenās tēmas:
4.1.1. Laime, prieks un pozitīvas emocijas Rīgā
4.1.2. Skaistums un estētika Rīgā (cilvēku un pilsētvides)
4.1.3. Bērni, jaunatne, ģimene Rīgā
4.1.4. Draudzīgā Rīga
4.1.5. Kultūra Rīgā
4.1.6. Citas ar fotokonkursa mērķi saistītas tēmas.

4.2. Fotogrāfijas iesniedzamas digitālā formātā:
4.2.1. Publicēšanai sociālajos tīklos - JPEG formātā, pa garāko malu 1200 pikseļi,
4.2.2. Konkursam un izstādēm - JPEG formātā, pa garāko malu vismaz 3200 pikseļi, drukātā 
formātā izstādēm 30x40 (45) cm.

4.3. Fotogrāfijai jābūt oriģinālai un iesniedzēja fotografētai.
4.4. Fotogrāfija nedrīkst būt ar reklāmas materiālu un logotipu.
4.5. Fotogrāfija var būt gan krāsaina, gan melnbalta.
4.6. Fotogrāfijas var tikt uzņemtas gan akcijas tematisko pasākumu laikā, gan ārpus tās gan 
pilsētvidē, gan telpās un būt ne vecākas par mēnesi pirms akcijas sākuma, ja atbilst konkursa tēmai.
4.7. Fotogrāfija nedrīkst saturēt pornogrāfiska rakstura attēlus vai tādus, kas var aizskart skatītāja 
cieņu un godu.

5. Fotogrāfiju iesniegšana:
5.1. Pieteikums (pielikums Nr.1) jāiesniedz, sūtot uz e-pastu rigaslaimigassejas@gmail.com ar 
norādi "Fotokonkursam “Rīgas Laimīgās Sejas”", un fotogrāfijas jāiesniedz elektroniski, publicējot 
portālā failiem.lv un atsūtot linku uz e-pastu rigaslaimigassejas@gmail.com ar norādi „Rīgas 
Laimīgās Sejas” vai jānogādā personīgi USB zibatmiņas datu nesējā Citadeles ielā 2, 6.stāvā, 
610.telpā, Rīgā, LV-1010. 
Plašākai informācijai vērsties pie projekta „Rīgas Laimīgās sejas” vadītāja pa tālr. 22035750, 
celsuzlaimi.baltija@gmail.com.
5.2. Fotogrāfiju iesniegšanas nosacījumi:
5.2.1.:
Fotogrāfiju 
iesniegšana

Fotogrāfiju 
daudzums

Formāts Iesniegšanas 
laiks

Fotogrāfiju 
vērtēšana

Īpašuma 
jautājumi

Ik nedēļas 
fotogrāfēšanas 
atspoguļošana  
sociālajos tīklos

Ne vairāk par 
50 failiem

Digitāli  - 1200 
pix pa  garāko 
malu

2 dienas pēc 
iknedēļas 
fotogrāfēšanas

Fotogrāfs 
izvēlas 
fotoattēlus 
izstādīšanai, 
publikas 
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skaits

Rīkotāju 
īpašumā

Ik nedēļas 
izstāde dažādās 

1 gab. Izdruka 
30x40(45) cm

2 dienas pēc 
iknedēļas 

Fotogrāfs 
izvēlas 

Fotogrāfu 
īpašumā



pilsētas vietās fotografēšanas fotoattēlu 
izstādīšanai, 
skatītāju 
vērtējums like 
zīmīšu skaits

Konkurss un 
gala izstāde 

5 gab. Digitāli - min 
3200 pix pa 
garāko malu;
un izdruka –
30x40(45) cm

2014.gada 
5.februāris

Fotogrāfs 
izvēlas 
fotoattēlus 
izstādīšanai, 
žūrijas 
vērtējums

Rīkotāju 
īpašumā

5.2.2.Fotoakcijas nedēļa sākas pirmdien un turpinās līdz nākamās nedēļas svētdienai.
5.2.3.Informācija par tematisko pasākumu norises vietām tiek paziņota piektdienās pirms iknedēļas 
tematiskās akcijas sākuma ar SMS. Fotografēšana sākas 15.decembrī. Akcija beidzas ar noslēguma 
apbalvošanas ceremoniju 14.februārī. 
5.3. Fotogrāfiju iesūtītājs, iesniedzot pieteikumu ar fotogrāfijām apliecina, ka šīs fotogrāfijas ir viņa 
paša darbs. Fotogrāfiju iesūtītājs uzņemas atbildību pret trešo personu pretenzijām, kas varētu 
rasties ar iesūtītā darba publicēšanu.
 
6. Konkursa fotogrāfiju vērtēšana.
6.1. Fotogrāfijas vērtēs ar Biedrības “Ceļš uz Laimi” valdes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota 
sabiedrībā zināmu fotogrāfu žūrija. 
6.2. Fotogrāfijās tiks vērtēti šādi faktori:
6.2.1. Fotoattēlu mākslinieciskā kvalitāte (stāsts, veiksmīga kompozīcija utt.);
6.2.2. Fotoattēlu tehniskā kvalitāte;
6.2.3. Laimes veiksmīgs un pozitīvs atspoguļojums cilvēka (-ku) sejās.
6.3. Katrs no kritērijiem tiks vērtēts 10 punktu skalā, kopā veidojot rezultātu līdz 30 punktiem par 
bildi.
6.4. Par konkursa pirmās vietas ieguvēju tiek atzīts tas fotoattēla autors, kurš ir saņēmis summā 
vislielāko punktu skaitu.
 
7. Fotokonkursa rīkotāji nepieņem:
7.1. Fotogrāfijas, kuru saturs neatbilst konkursa mērķim;
7.2. Fotogrāfijas, kas iesniegtas pēc nolikumā noteiktā termiņa.
 
8. Konkursa žūrija pieņem lēmumu par konkursa uzvarētāju un balvu fonda sadali saskaņā ar 
nolikuma noteikumiem.
 
9. Uzvarētāju apbalvošana:
9.1. Apbalvotas tiks pirmās 3 vietas. Dāvanu fonds – dāvanu kartes no 15-230 EUR vērtībā, kā arī 
pārsteiguma balvas saņems visa fotogrāfu komanda. Pretendents, kurš konkursa kārtībā tiek atzīts 
par uzvarētāju (pirmā vieta) saņem balvā dāvanu karti “Fotoattēlu apstrādes pamatkurss” no Digital  
Guru (230,00 EUR vērtība), ārējo cietni My Passport (apjoms 1TB) un dāvanu karti “Profesionālas 
fotostudijas izmantošana 3 stundas” no Pineapple Studios (50,00 EUR vērtībā) un pārsteiguma 
balvu. 
9.2. Uzvarētājs tiks nominēts kā „Rīgas laimīgās telpas radītājs”.
9.3. Uzvarētāja fotogrāfijā attēlotais cilvēks tiks nominēts kā „Rīgas laimīgākā seja” un saņems 
pārsteiguma balvu. Fotogrāfa pienākums tūlīt pēc nofotografēšanas nodot fotogrāfijā redzamajam 
cilvēkam informāciju rakstiskā veidā par Fotokonkursa „Rīgas laimīgās sejas” norisi, aicināt viņu 
sekot konkursa norisei sociālajos tīklos, kā arī paņemt šī cilvēka koordinātes. Šī informācija 
fotogrāfam tiks izsūtīta digitāli izdrukāšanai tūlīt pēc pieteikuma anketas saņemšanas un fotogrāfa 
iekļaušanas fotogrāfu komandā vai izsniegta izdrukātā veidā Citadeles ielā 2, 6.stāvā 610.telpā katru 
darba dienu no 12.00-17.00.



10. Žūrija pēc saviem ieskatiem var piešķirt sekojošas veicināšanas balvas:
10.1. Rīdzinieku simpātiju balva fotogrāfam ar lielāko balsojumu skaitu sociālajos tīklos;
10.2. Citas balvas.
 
11. Fotogrāfiju publicitāte.
11.1. Publicēšanai sociālajos tīklos visas saņemtās fotogrāfijas ne vēlāk kā četru darba dienu laikā 
pēc iknedēļas foto-akcijas norises tiks publicētas facebook.com un draugiem.lv.
11.2. Saņemtās fotogrāfijas divas reizes mēnesī tiks izmantotas e-žurnālā sarunas.lv publicētajām 
recenzijām par foto-akcijas „Rīgas Laimīgās Sejas” norisi.
11.3. Konkursa rezultāti ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma tiks publicēti e-
žurnālā sarunas.lv (latviešu un krievu valodā), portālā kasnotiek.lv, un sociālajos tīklos 
facebook.com un draugiem.lv.
11.4. Rīkotājs nodrošinās izstāžu telpas.

12. Fotoattēlu lietošanas tiesības:
12.1. Konkursā iesniegtie fotoattēli drukātā veidā paliek fotogrāfa īpašumā un digitālie faili paliek 
rīkotāja īpašumā. Konkursa rīkotājs šos fotoattēlus var izmantot pēc saviem ieskatiem 
nekomerciālos nolūkos.
12.2. Iesniedzot fotoattēlus konkursam „Rīgas Laimīgas Sejas”, fotoattēlu autors piekrīt sava darba 
iekļaušanai izstādēs vai informatīvajos materiālos, nesaņemot par to atlīdzību, taču, ja iespējams, 
norāda atsauci uz autoru, kā arī piekrīt visiem šī nolikuma nosacījumiem.
 
13. Pielikumi:
13.1. Pielikums Nr.1- Pieteikuma anketa  


