NOLIKUMS
”Foto izstāde brīvdabas koncertzālē ”Mītava””
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Kultūra” izsludina projekta ”Foto izstāde brīvdabas
koncertzālē ”Mītava”” konkursu. Projekts paredz mākslnicieciskās ieceres izstrādi un realizēšanu
(fotogrāfēšana un fotogrāfiju apstrāde).
Konkursa mērķis: veicināt foto mākslinieku radošo darbību un iesaistīšanos laikmetīgas kultūrvides
veidošanā un notikumu atspoguļošanā, kā arī rosināt iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes.
Pieteikumu iesniegšana līdz 2021. gada 6. maijam.

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Nolikums nosaka kārtību kādā tiek iesniegti un novērtēti ideju pieteikumi;
1.2. Konkursu rīko Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra” (turpmāk – JPPI “Kultūra”);
1.3. Konkursā var piedalīties ikviens fotogrāfs/e, kurš/a sasniedzis /gusi 18 gadu vecumu;
1.4. Konkursa iesniegtos ideju pieteikumus vērtē konkursa žūrijas komisija;
1.5. Dalībnieks konkursam iesūta savu CV, portfolio, pieteikuma anketu, norādot ideju foto izstādei, kurā
ietverts idejas konceptuālis izklāsts un fotogrāfiju realizācijas iecere;
1.6. Iztādes koncepcijā un gala rezultātā jāatspoguļojas idejai: Laikmetīgs skatījums uz kultūru.
(Piemēram, radoši risinājumi, fotogrāfējot mūzikas instrumentus dabā un izmantojot īpašus tehniskos
paņēmienus fotogrāfiju radīšanas procesā vai pēcaptrādē);
1.7. Izstādē tiks realizētas 20 lielformāta fotogrāfijas;
1.8. Fotogrāfijām ir jāiekļaujas brīvdabas koncertzāles ”Mītava” arhitektūrā (pielikums Nr. 2);
1.9. Idejas var tik iesniegtas gan rakstiski, gan jau reālu fotogrāfiju vai skiču veidā.

2. Dalībnieku pieteikšanās kārtība
2.1. Dalībnieku
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e-pastu:

sandis.kalnins@kultura.jelgava.lv līdz 2021.gada 6. maijam;
2.2. Dalībniekam jāiesūta sekojoša informācija:
- CV (īsa radošā biogrāfija);
- Portfolio (iepriekšējo darbu foto)
- Aizpildīta pieteikuma anketa (pielikums nr.1);
2.3. Iesniedzot pieteikumu mākslinieki apliecina piekrišanu nolikumam.

3.

Pieteikumu vērtēšanas kritēriji un žūrijas darbs

3.1. Dalībnieka līdzšinējā pieredze.
3.2. Idejas atbilstība tēmai un norises vietai.

1

3.3. Žūrijas komisijas tiesības:
- neizskatīt pieteikumus, kas neatbilst konkursa nolikuma prasībām;
- pieprasīt papildus informāciju no pretendentiem, kuri piedalās konkursā.
3.4. Žūrijas komisijas pienākumi:
- izskatīt iesniegto pretendentu piedāvājumu;
- noteikt konkursa uzvarētāju divu nedēļu laikā pēc konkursa noslēgšanās;
- žūrijas komisijas locekļi un to ģimenes locekļi nedrīkst būt konkursa dalībnieki;
- žūrijas komisija lēmumu ieraksta protokolā, ko paraksta visi komisijas locekļi.

4.

Balvu fonds

4.1. Pēc žūrijas komisijas vērtējuma 2021. gada maijā, tiks noteikts ideju konkursa laureāts. Ar konkursa
uzvarētāju tiks slēgts autoratlīdzības līgums EUR 500 apmērā, lai izstrādātu fotogrāfijas un veiktu to
apstrādi.
4.2. Papildus ieguvumi laureātam ir publicitāte un iespēja savus darbus eksponēt Brīvdabas koncertzē
“Mītava” visas vasaras sezonas garumā.
4.3. Papildus izdevumus, kas saistīti ar foto projekta vai foto sesijas norises vietu, iekārtošanu vai
rekvizītiem nodrošina organizators;
4.4. Organizators sedz izdevumus, kas saistīti ar nodokļiem par balvu izmaksu, LR likumos noteiktā
kārtībā.

5.

Noslēguma jautājumi

5.1. Līdz konkursa iesniegšanas termiņa beigām jebkurš dalībnieks var grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu;
5.2. Piedaloties konkursā, dalībnieks piekrīt, ka iesniegtā informācija var tikt apstrādāta rezultātu
noskaidrošanai un izziņošanai;
5.3. Rezultātā radītās fotogrāfijas ir organizatoru īpašums.

Kontaktinformācija
Sandis Kalniņš
Mākslinieciskais vadītājs
JPPI „Kultūra”
e-pasts: sandis.kalnins@kultura.jelgava.lv
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Pielikums nr.1

Ideju fotokonkurss
PIETEIKUMA FORMA
Piedāvātās idejas/foto izstādes
nosaukums
Piedāvātas idejas apraksts

Idejas vizualizācija (ja ir)
Kontakttālrunis
E-pasts

Pieteikumam jāpievieno:
- CV (īsa radošā biogrāfija);
- Portfolio (iepriekšējo darbu foto)
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Pielikums nr.2

4
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