
Foto un stāstu konkursa “Lieldienas manā ģimenē” 

NOLIKUMS 

1. Konkursa organizētājs 

Foto un stāstu konkursu “Lieldienas manā ģimenē” (turpmāk- konkurss) rīko 

Jēkabpils novada Sēlijas prasmju muzejs. 

2. Konkursa mērķis 

Konkursa mērķis ir rosināt iedzīvotājus dalīties ar savām Lieldienu tradīcijām, tādā 

veidā apzinot, kādas tradīcijas vēl tiek ievērotas.   

3. Konkursa norises laiks 

Pieteikšanās norisinās no 2020.gada 6.aprīļa līdz 2020.gada 17.aprīlim (ieskaitot). 

Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 23.aprīlī Sēlijas prasmju muzeja facebook.com 

lapā (www.facebook.com/selijasprasmjumuzejs) un Jēkabpils novada pašvaldības 

mājaslapā (www.jekabpilsnovads.lv). Visi darbi tiks publicēti Sēlijas prasmju 

muzeja facebook.com lapā. 

4. Konkursa dalībnieki 

Konkursā var piedalīties jebkura vecuma Jēkabpils novada iedzīvotāji. Konkursā 

var pārstāvēt gan sevi, gan ģimeni.  

5. Konkursā iesniegto fotogrāfiju un stāstu tematika 

Dalībnieki savā fotogrāfijā un stāstā atspoguļo, kādas Lieldienu tradīcijas ir 

izveidojušās vai tiek pārmantotas viņu ģimenē.  

6. Konkursa pieteikuma noformēšana un iesniegšana 

6.1. Konkursa pieteikumu veido: 

6.1.1. fotogrāfija (max 2); 

6.1.2. īss apraksts par savu ģimenes tradīciju (cik sen tā jau ir tradīcija, vai 

gadu laikā tā tiek mainīta u.c.); 

6.1.3.  dalībnieka vārds uzvārds vai ģimenes uzvārds; 

6.1.4. kontaktinformācija. 

6.2. Pieteikumu sūta uz Sēlijas prasmju muzeja e-pastu: 

muzejs@jekabpilsnovads.lv vai facebook.lv/selijasprasmjumuzejs līdz 

2020.gada 17.aprīlim (ieskaitot).  

6.3. Fotogrāfijas iesniedz JPEG formātā. 

6.4. Viens dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā 2 fotogrāfijas pie viena stāsta.  

6.5. Kontakti jautājumiem par konkursa norisi- tālrunis +371 25465787; e-pasts: 

muzejs@jekabpilsnovads.lv; www.facebook.com/selijasprasmjumuzejs 

7. Fotogrāfiju lietošanas tiesības 

7.1. Piedaloties konkursā, dalībnieks apliecina, ka ir iesniegto fotogrāfiju autors. 

7.2. Piedaloties, konkursā, dalībnieks bez atsevišķas saskaņošanas piekrīt, ka 

dalībnieka fotogrāfijas tiks ievietotas facebook.com un var tikt publicētas 

Jēkabpils novada pašvaldības avīzē “Ļaudis un Darbi” un citos plašsaziņas 

līdzekļos. 

7.3. Konkursa dalībnieks uzņemas atbildību par atļaujas saskaņošanu par 

fotogrāfiju publiskošanu ar iesniegtajās fotogrāfijās redzamajiem cilvēkiem, kā 

arī pret iespējamām trešo personu pretenzijām saistībā ar iesniegto fotogrāfiju 

publiskošanu. 

7.4. Piedaloties konkursā, dalībnieks piekrīt visiem nolikuma nosacījumiem. 

 



8. Pieteikuma vērtēšana 

8.1. Konkursā iesniegtie darbi tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem: 

8.1.1. Fotogrāfijas atbilstība tematam un iesūtītajam stāstam; 

8.1.2. Tradīcijas oriģinalitāte; 

8.1.3. Fotogrāfijas kompozīcija un kvalitāte; 

8.1.4. Tradīcijas apraksta radošums un kompozīcija. 

9. Konkursa uzvarētāji 

9.1. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 23.aprīlī Sēlijas prasmju muzeja 

facebook.com/selijasprasmju muzejs lapā un Jēkabpils novada pašvaldības 

mājaslapā (www.jekabpilsnovads.lv). 

9.2. Par balvas saņemšanu Sēlijas prasmju muzejs ar labāko darbu autoriem 

sazināsies individuāli. 


