
 
FOTOKONKURSA NOLIKUMS 

„Krimuldas muiža manām acīm” 

 

FOTOKONKURSA IDEJA 

 

Fotokonkursa organizatori – Krimuldas muiža – piedāvā iespēju ikvienam 

interesentam parādīt savus talantus fotomākslas jomā, iemūžinot Krimuldas muižu, 

tās teritoriju, pasākumus, cilvēkus, ainavas, motīvus un citu. 2022. gadā Krimuldas 

muiža svinēs 200 gadus, rehabilitācijas centrs “Krimulda” 20 gadus un sanatorija 100 

gadus, šis konkurss ir lieliska iespēja iepriecināt ne tikai sevi, bet arī citus ar skaistu 

un vēsturisku mirkļu iemūžināšanu, ko varēs atcerēties ikviens. 

 

IZVĒRTĒŠANA 

Fotokonkursam iesniegtos darbus vērtēs Krimuldas muižas Facebook lapas 

apmeklētāji, kas ar savu balsojumu “like” pogu izrādīs simpātiju autora fotomākslai. 

 

PIELIETOJUMS 

12 labākās fotogrāfijas tiks izmantotas muižas kalendāra izveidei. Fotogrāfijas autors 

tiks atzīmēs uz fotogrāfijas (vienam autoram var būt vairākas fotogrāfijas kalendārā) 

 

FOTOKONKURSA ORGANIZATORI  

 

Fotokonkursu organizē: Krimuldas muiža 

 

FOTOKONKURSA MĒRĶIS:  

 

 Radīt iespēju ikvienam izpaust savu talantu fotomākslā, tostarp popularizējot 

sevi; 

 Radīt jaunu fotogrāfiju kolekciju muižai; 

 Sniegt iespēju ikvienam būt daļai no vēstures, dāvinot sev un muižai svētku 

dāvanu. 

 

DARBU IESNIEGŠANAS LAIKS:  

Fotokonkurss tiek organizēts 2 (divās) kārtās.  

1.kārtas darbu iesniegšanas laiks – līdz 2020. gada 1. jūnijam.  

2.kārtas darbu iesniegšanas laiks – līdz 2020. gada 2. oktobrim. 

 

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI:  

• Katrā konkursa kārtā viens autors var iesniegt 1 - 3 fotogrāfijas (tapušas jebkurā 

laikā) 

• Konkursam iesniedzamās fotogrāfijas jānosūta uz e-pastu vera.gravite@va.lv. 

• Fotogrāfijai jābūt pieejama elektroniski, labas izšķirtspējas, ar iespēju to drukāt; 

• Netiks pieņemtas fotogrāfijas, kuras ietvers pornogrāfiju, kriminālu raksturu vai 

neveselīga dzīvesveida (smēķēšana, alkohola vai narkotiku lietošana) ainas  

mailto:vera.gravite@va.lv


• Fotogrāfijām vēlams būt horizontālā formātā, var ar iespēju vertikālo izveidot par 

horizontālu 

• Iesniedzot darbus konkursam, fotogrāfijas autors bez atsevišķas saskaņošanas piekrīt 

fotogrāfiju turpmākajai izmantošanai Krimuldas muižas publicitātes vajadzībām, ne 

tikai kalendāra izveidei. 

 

 

DARBU VĒRTĒŠANA UN VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:  

 Ja būs liela atsaucība no fotogrāfiju autoriem, tad pirms fotogrāfijas nodot 

publiskai vērtēšanai, tās tiks izvērtētas Krimuldas muižas kolektīva ietvaros; 

 Fotogrāfijas vērtēs Krimuldas muižas fFacebook lapas apmeklētāji, kas ar 

savu “like” piešķirs vienu balsi fotogrāfijai, ar “sirsniņu” 2 balsis fotogrāfijai; 

 Tiks izvēlētas tās 12 fotogrāfijas, kuras būs visvairāk novērtējuši lapas 

apmeklējumi, neatkarīgi no tā vai viens cilvēks nav autors vairākām 

favorītfotogrāfijām. 

 

Apbalvošana:  

Abu konkursu rezultātā fotogrāfiju autori tiks apbalvoti ar kādu skaistu Krimuldas 

muižas balvu. Par norises laiku un vietu fotogrāfi tiks informēti privāti. 

 

Šis nolikums ir uzaicinājums piedalīties konkursā.  

E-pasts uzziņām – vera.gravite@va.lv 

 


