
 
Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra fotokonkurss 

„ES struktūrfondi Kurzemei ” 

NOLIKUMS 

Saldū,                   2013.gada 28.jūnijā 

 

Laika posmā no 2013.gada 1.jūlija līdz 31.jūlijam Kurzemes plānošanas reģiona ES 

struktūrfondu informācijas centrs projekta „Tehniskā palīdzība Kurzemes plānošanas reģiona 

ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai” Nr. VSID/TP/CFLA/11/09/007 

ietvaros rīko fotokonkursu „ES struktūrfondi Kurzemei ”.  

1. Fotokonkursa mērķis ir nodrošināt iespējami plašāku struktūrfondu publicitāti, 
atpazīstamību un iedzīvotāju informētību par īstenotajiem ES struktūrfondu 
projektiem 2007. – 2013.g. plānošanas periodā. 

2. Lai piedalītos Konkursā, ir jāiesniedz:  

2.1. Fotogrāfijas no vismaz 3 objektiem Kurzemes plānošanas reģiona teritorijā, 

kas īstenoti piesaistot finansējumu no : 

 

2.1.1.  Eiropas Sociālā Fonda (ESF)     vai ; 

2.1.2.  Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF)   vai;  

2.1.3. vai Kohēzijas fonda (KF)          . 

2.2. No katra objekta jāiesniedz divas fotogrāfijas. Vienā no fotogrāfijām jābūt 

redzamai projekta informatīvajai plāksnei, plakātam, vai informatīvajam 

stendam. Otŗai fotogrāfijai jāraksturo projekta rezultāts. 

2.3. Sūtot dalības pieteikumu konkursam e-pastā jānorāda autora vārds, uzvārds, 

kontakttālrunis, kā arī e-pasta adrese. 

2.4. Pie otrās fotogrāfijas jāpieraksta kodolīgs sauklis/paraksts (nepārsniedzot 100 

rakstu zīmes), kas izsaka sabiedrības ieguvumu no projekta, un/vai kā es 

izmantoju ES finansētu projektu rezultātus, vai kā ES projekts ir 

mainījis/uzlabojis manu dzīvi, darbu utt.  

2.4.1. Ja dalībai fotokonkursā fotogrāfijas tiek sūtītas pa pastu, 

sauklis/paraksts rakstāms fotogrāfijas otrajā pusē; 

2.4.2. Ja dalībai fotokonkursā fotogrāfijas kopā ar saukli/parakstu tiek sūtītas 

elektroniski,  e-pasta vēstulē identifikācijai pirms saukļa/paraksta lietot 

bildes faila nosaukumu. Piemēram: [img_1234] SAUKLIS.  

3. Nosacījumi fotogrāfijām:  

3.1. Fotogrāfijām jābūt *.jpg+ vai [.png] formātā; 

3.2. Maksimālais fotogrāfijas apjoms 3 MB; 



3.3. Fotogrāfijām jābūt kvalitatīvām ar skaidri saredzamiem objektiem, kā arī 

tekstam, kas redzams informatīvajā plāksnē/plakātā vai stendā jābūt 

salasāmam. 

4. Informāciju par Kurzemes plānošanas reģionā īstenotajiem projektiem Jūs varat iegūt 

mājas lapā http://esfinanses.lv/esbuklets/lv/projekti, kā arī jebkurā Kurzemes 

plānošanas reģiona pašvaldību, uzņēmumu un nevalstisko organizāciju mājaslapā 

internetā. 

5. Dalībai fotokonkursā fotogrāfijas ir jāiesūta uz e-pastu: konkurss@kurzemesregions.lv, 

vai arī sūtot pa pastu Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas 

centram, adrese  Striķu iela 2,  Saldus, LV-3801, līdz 2013.gada 31.jūlijam plkst. 17:00. 

6. Fotokonkursā iesūtītās fotogrāfijas un saukļus/parakstus, kas izsaka sabiedrības 

ieguvumu no projekta, vērtēs KPR Administrācijas izveidota komisija.  

7. Fotokonkursa galvenā balva - Digitālais fotoaparāts Nikon D3100 komplektā ar 

atmiņas karti 16 GB un fotoaparāta somu. 2. un 3.vietas ieguvēji balvā saņems 

digitālos fotorāmjus. Komisija ir tiesīga piešķirt veicināšanas balvas. 

8. Par fotokonkursa rezultātiem dalībnieki tiks informēti personīgi un mājas lapā 

www.kurzemesregions.lv sadaļā ES fondi Kurzemē. 

9. Iesūtot fotogrāfijas, to autors piekrīt, ka fotogrāfijas kopā/atsevišķi ar saukli/parakstu, 

norādot atsauci uz autoru, tiks izmantotas Kurzemes plānošanas reģiona publikācijās. 
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