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FOTOKONKURSA 

“Salaca, Latvijas pērle, no Burtnieka līdz jūrai” 

NOLIKUMS 

1. Fotokonkursu organizē: Vidzemes lauku partnerība „Brasla”, biedrība „Jūrkante” un biedrība 

„No Salacas līdz Rūjai” sadarbībā ar Staiceles foto biedrību „Laiks”. 

2. Projekts Nr. 17-00-A019.332-000007 “Salaca, Latvijas pērle, no Burtnieka līdz 

jūrai” (turpmāk – Projekts) tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Starpteritoriālā un 

starpvalstu sadarbība” ietvaros. 

3. Fotokonkursa mērķis: Salacas upes baseina atspoguļošu fotogrāfiju atlase fotoizstāžu “Četri 

gadalaiki”, laivotāju tūrisma bukleta un foto albuma/grāmatas sagatavošanai, veidošanai. 

4. Fotokonkursa dalībnieki: Ikviens Projekta dalībnieks, Vidzemes lauku partnerības „Brasla”, 

biedrības „Jūrkante” un biedrības „No Salacas līdz Rūjai” darbības teritorijas fotogrāfs, 

amatieris un iedzīvotājs. 

5. Fotokonkursa norise: 

5.1. Kopējais fotokonkursa norises laiks līdz 2018. gada 22. novembrim. 

5.2. Fotokonkursa tēmas: 

• Fotoizstādēm - “Salacas baseina teritorija pavasarī, vasarā, rudenī”. 

• Bukletam un foto albumam/grāmatai – “Apskates vietas, interesantas saimniecības un 

tūrisma objekti Salacā”. 

6. Fotoizstādes norise, apraksts un prasības: 

6.1. Fotoiztādes tēma „Salacas baseina teritorija pavasarī”. Fotogrāfijas ar norādi “Salacas 

baseina teritorija pavasarī” jāsūta elektroniski uz e-pasta adresi: einis.vrs@inbox.lv līdz 

2018. gada 29. jūnijam.  

6.2. Iesūtītās, atlasītās fotogrāfijas varēs aplūkot fotoizstādē „Pavasara sesijas noslēgums”, kas 

būs atvērta no 2018. gada 14. jūlija līdz 2018. gada 03. augustam, Staiceles pilsētas kultūras 

namā. 

6.3. Prasības iesniedzamajām fotogrāfijām: 

6.3.1. Fotokonkursam iesniedzamajām fotogrāfijām jābūt autordarbam, jāiesniedz agrāk 

nepublicētas, kvalitatīvas fotogrāfijas, kuras ir uzņemtas 2018. gada pavasarī. 

6.3.2. Katrs autors drīkst iesniegt ne vairāk kā 5 (piecas) kvalitatīvas fotogrāfijas atbilstoši 

6.1. apakšpunktā noteiktai tēmai. 

6.3.3. Fotokonkursa darbi jāiesniedz elektroniski JPG formātā. 

6.3.4. Katrai iesūtītajai fotogrāfijai autoram jāpievieno šāda informācija – vārds, uzvārds, 

precīzs vietas/objekta nosaukums vai cita informācija, kas ļauj identificēt 

fotogrāfijas uzņemšanas vietu, fotogrāfijas nosaukums un neliels apraksts, kas 

sniedz ziņas par fotogrāfijā attēloto. 

6.3.5. Fotogrāfijas aicinām augšupielādēt interneta vietnē www.failiem.lv un sūtīt to 

atrašanās saites. 

6.3.6. Fotokonkursam var iesniegt tikai savus darbus, kas veidoti nepārkāpjot 

autortiesības un citus normatīvos aktus. Likuma pārkāpuma gadījumā visu atbildību 

par darba saturu nes autors. 

6.3.7. Fotogrāfijas var būt gan krāsainas, gan melnbaltas. 

6.3.8. Nedrīkst iesniegt aizskaroša, pornogrāfiska rakstura, uz vardarbību vērstas 

fotogrāfijas. 

6.3.9. Fotogrāfijai jābūt vismaz 3MB lielai. 

mailto:einis.vrs@inbox.lv
http://www.failiem.lv/
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6.3.10. Fotogrāfijām jābūt digitālām. Pieļaujama ir bilžu apstrāde – gaišums, kontrasti utt. 

7. Laivotāju tūrisma bukleta izveides norise, apraksts un prasības: 

7.1. Pēc autora ieskatiem, jāiesūta vismaz 3 (trīs) unikālas, kvalitatīvas, 2018. gada laikā 

uzņemtas fotogrāfijas no nolikuma pielikumā minētā saraksta (pielikums Nr.1). 

7.2. Fotogrāfijas ar norādi “Apskates vietas, interesantas saimniecības un tūrisma objekti 

Salacā” jāsūta elektroniski uz e-pasta adresi: einis.vrs@inbox.lv līdz 2018. gada 22. 

novembrim, katrai iesūtītajai fotogrāfijai pievienojot autora vārdu, uzvārdu, tūrisma 

objekta nosaukumu un atrašanās vietu pēc nolikuma pielikumā Nr.1 pievienotā saraksta, 

fotogrāfijas nosaukumu un nelielu aprakstu, kas sniedz ziņas par fotogrāfijā attēloto. 

7.3. Iesūtot fotogrāfijas jāņem vērā nolikuma 6.3.3., 6.3.5.–6.3.10. apakšpunktā minētās 

prasības. 

8. Fotokonkursa darbu vērtēšana: 

8.1. Par fotokonkursam iesniegto darbu atbilstību noteiktajiem izvērtēšanas kritērijiem lemj 

Staiceles foto biedrības „Laiks” vadītājs, un viņa izvēlēta vērtēšanas komisija. 

8.2. Fotokonkursa darbi tiks atlasīti un vērtēti nākamās nedēļas laikā pēc fotokonkursa darbu 

iesniegšanas termiņa beigām. 

8.3. Izvērtēšanas kritēriji: 

8.3.1. Atbilstība nolikuma 6.3. apakšpunktā noteiktajām prasībām. 

8.3.2. Oriģinalitāte. 

8.3.3. Fotogrāfijas kvalitāte. 

8.4. Pēc fotogrāfiju atlasīšanas, labākās fotogrāfijas tiks izstādītas fotoizstādē „Pavasara sesijas 

noslēgums”, kuras laikā, no 2018. gada 14. jūlija līdz 2018. gada 03. augustam, notiks 

balsošana nominācijās “Skatītāju un žūrijas simpātija”. 

9. Fotokonkursa organizatori nepieņem: 

9.1. Fotogrāfijas, kuru saturs neatbilst fotokonkursa mērķim un nolikuma 5.2. apakšpunktā 

norādītajām tēmām. 

9.2. Fotogrāfijas, kuras neatbilst nolikuma 6.3. apakšpunktā norādītajām prasībām. 

9.3. Personas aizskarošas fotogrāfijas. 

10. Fotokonkursa nolikums: 

10.1. Fotokonkursa nolikums tiks publicēts Vidzemes lauku partnerības “Brasla” mājaslapā 

www.brasla.lv, biedrības “Jūrkante” mājaslapā www.jurkante.lv un biedrības “No 

Salacas līdz Rūjai” mājaslapā www.nosalacaslidzrujai.lv. 

11. Citi noteikumi: 

11.1. Fotokonkursa rīkotāji ir tiesīgi jebkurā laikā papildināt, vai mainīt nolikuma saturu. 

11.2. Iesniedzot darbus, autori atļauj fotokonkursa rīkotājiem tos izmantot nekomerciāliem 

mērķiem, kā arī publicēšanai Vidzemes lauku partnerība „Brasla”, biedrības „Jūrkante” 

un biedrības „No Salacas līdz Rūjai” sociālo tīklu kontos un portālos www.brasla.lv, 

www.jurkante.lv un www.nosalacaslidzrujai.lv un Alojas, Mazsalacas un Salacgrīvas 

novadu Tūrisma informācijas centru bukletos un brošūrās un citās aktivitātēs, kas saistītas 

ar Salacas upes un tai tuvumā esošo tūrisma objektu reklamēšanu. 

11.3. Fotokonkursam iesūtītos fotogrāfijas varēs aplūkot fotoizstādē, kā arī tās tiks apkopotas 

Projekta noslēgumā izdotajā foto albumā/grāmatā (ar publicētiem fotogrāfiju autoru 

vārdiem un uzvārdiem) un laivotāju tūrisma bukletā. 

12. Papildu informācija: 

12.1. Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Eināru Bērziņu pa e-pastu: einis.vrs@inbox.lv. 
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1.pielikums 

Fotokonkursa “Salaca, Latvijas pērle,  

no Burtnieka līdz jūrai” nolikumam 

Vēlamie foto objekti Salacas baseina teritorijā 

1. Burtnieks 

2. “Bauņi” – laivu noma, makšķerēšana, telšu un ugunskura vietas. 

3. “Vidzemes laivas” – laivu noma, makšķerēšana 

4. “Seda” – laivu noma, gultas vietas, telšu un piknika vietas 

5. “Saulītes” – viesu māja, laivu noma, pirts māja, katamarāni utt. 

6. “Ezerpriedes” – viesu māja, makšķerēšana, peldvieta, telšu vietas utt. 

7. “Stārķu ligzda” – viesu māja, pirts, gultasvietas, telšu un ugunskura vietas 

8. “Enksāre” – brīvdienu māja 

9. “Burtniekkrasts” – viesu nams, banketu zāle 

10. Izteka no Burtnieku Ezera 

11. Vecates tilts 

12. “Vecate” – laivu noma, makšķerēšanas vieta, telšu un ugunskura vietas. 

13. Salacas labā krasta Salacas pieteka Pomulta 

14. Mazsalacas Sv. Annas luterāņu baznīca 

15. “Avotkalni” – telšu un ugunskura vietas, laivu noma 

16. Mazsalacas somu pirts 

17. Āža krogs 

18. Mazsalacas bijušā dzelzceļa tilts 

19. Mazsalacas novada muzejs, Valtenberģu muiža 

20. Līgojošais tilts Mazsalacā 

21. Lībiešu pilskalns 

22. Dambjupītes alas 

23. Draudzības pļaviņa – atpūtas vieta  

24. Bezdelīgu klintis 

25. Skaņākalna dabas parks 

26. Vilkaču priede 

27. Eņģeļu ala 

28. Salacas kreisā krasta pieteka Laņģupīte 

29. Neļķu klintis 

30. Skaņaiskalns – klints 

31. Silmaču akmens 

32. Govs ala 

33. “Silmači” – telšu un ugunskura vietas 

34. Silmaču atsegums un akmens 

35. Dauģēnu klintis 

36. Dauģēni – telšu un ugunskura vietas 

37. Dauģēnu dabas taka 

38. Salacas labā krasta pieteka Nikuce 

39. Salacas kreisā krasta pieteka Nātrene 

40. Salacas labā krasta pieteka Ramata 

41. “Puņmutes” – telšu un ugunskura vietas, sporta laukums 
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42. Salacas labā krasta pieteka Peida 

43. Līču skola 

44. Salacas labā krasta pieteka Piģele 

45. Salacas kreisā krasta pieteka Iģe 

46. Lībiešu muzejs “Pivalind” 

47. Staiceles pilsētas vēsturiskā 19.gs. beigu un 20.gs. sākuma koka apbūve, Staiceles 

papīrfabrika, aizsprosts 

48. Brīvdabas komplekss ar Audēju namiņu un Mākslinieku šķūni 

49. Rozēnu – Staiceles Evaņģēliski luteriskā baznīca 

50. Vīķu muiža un parks 

51. Limšēnu stāvkrasts 

52. Dabas takas Karogu silā, Karogu alas, Dzelzāmura Dižakmens 

53. Ozoliņu lielais akmens 

54. Staiceles dzelzs avoti 

55. Vīksnu alas 

56. Rungu avotiņš 

57. Ķeņču pilskalns 

58. Plosts pa Salacas upi 

59. Graudiņu Velnala 
60. Tūrisma informācijas centrs 

61. Telšu vietas – Līciems, Virši, Vīķi, Staicele, Ķekari, Rozēni 

62. Salacgrīvas bāka 

63. Salacas promenāde 

64. Slavas aleja 

65. Lielsalacas luterāņu baznīca 

66. Salacas pilskalns 

67. Nēģu tacis “Kurķis” 

68. Annasmuižas dzelzsbetona tilts 

69. Sarkanās klintis 

http://www.staicele.lv/baznica.php

