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„Rīga sporto” 

 

NOLIKUMS 
 

 
 

 

Vispārīgie noteikumi 

 
• Fotokonkursu „Rīga sporto” (turpmāk tekstā – konkurss) rīko valsts 

aģentūra „Latvijas Sporta muzejs” (turpmāk tekstā – Latvijas Sporta 
muzejs), Alksnāja iela 9, Rīga, LV–1050.  

 
• Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju interesi par sportu kā 

veselīga un aktīva dzīvesveida pamatu, kā arī mudināt apzināties šodienas 
sporta notikumu vēsturisko nozīmi. 
 

• Īstenojot mērķi, konkursa uzdevums ir atlasīt iedvesmojošas un 
mākslinieciski kvalitatīvas fotogrāfijas izstādes „Rīga sporto” izveidei, kas 
iekļausies Rīgas svētku mākslinieciskajā koncepcijā „Dzīvā Rīga”. Izstāde 
papildinās Rīgas svētku kultūras programmu „Rīgai 810” un to varēs skatīt 
2011. gada augustā Rīgas domes telpās, Rātslaukums 1.  
 

• Konkursu izsludina 2011. gada 21. martā. Ar konkursa nolikumu var iepazīties 
Latvijas Sporta muzeja mājaslapā www.sportamuzejs.lv. 
 

• Konkursā var piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, kas darbus iesniedz 
atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām un norises laikam.  
 

• Konkursā nedrīkst piedalīties Latvijas Sporta muzeja darbinieki un konkursa 
žūrijas pārstāvji. 

 

Fotogrāfiju saturs un noformējums 

 
• Konkursa dalībniekam dota iespēja radoši attīstīt un īstenot savu ideju. 

Fotogrāfijā attēlotajam jāatspoguļo sporta un sporta aktivitāšu 
daudzveidīgās izpausmes Rīgā pēdējo divdesmit gadu laikā. 

 
• Latvijas Sporta muzeja noteiktā konkursa tematika: 

o sports Rīgas ielās, 
o vasaras un ziemas sports, 
o sporto bērni un seniori, 
o sievietes sportā, 
o profesionālais sports. 



• Fotogrāfijas garākās malas apjoms – 3500 pikseļi.  
 Rezolūcija – 300. 

 
• Fotogrāfijas atļauts apstrādāt ar datorprogrammām. Fotogrāfijas nedrīkst 

veidot no vairākiem attēliem vai arī kā citādi mainīt fotografētā notikuma 
būtību un saturu.  
 

• Latvijas Sporta muzejs sagatavo fotogrāfijas eksponēšanai izstādē „Rīga 
sporto” līdzās sporta muzeja krājuma vēsturiskajām fotogrāfijām. 

 

Fotogrāfiju iesniegšana 

 
• Autors konkursam iesniedz ne vairāk kā 3 (trīs) fotogrāfijas. 
 
• Fotogrāfijas jānosūta elektroniskā formātā līdz 2011. gada 31. maijam.  
 E–pasts: sportamuzejs@gmail.com.  
 
• Katrai fotogrāfijai jāpievieno nosaukums, kas atspoguļo autora ieceri/ideju.  
 
• E–pasta vēstulē jānorāda informācija: autora vārds, uzvārds, vecums, 

nodarbošanās, adrese, telefons un e–pasts.   
 

Konkursa vērtēšana un apbalvošana 

 
• Konkursa žūriju veido Latvijas Sporta muzeja darbinieki, Latvijas Fotogrāfijas 

muzeja speciālisti un eksperti – profesionāli fotogrāfi. 
 
• Žūrija atlasa autoru 10 labākās fotogrāfijas, kuras eksponē izstādē „Rīga 

sporto” Rīgas domes telpās un iekļauj Latvijas Sporta muzeja krājumā.  
 

• Konkursa noslēguma pasākums notiks 2011. gada 15. jūnijā Latvijas Sporta 
muzejā. 
 

• Konkursa uzvarētāju vārdus un autoru fotogrāfijas publicē Latvijas Sporta 
muzeja mājaslapā www.sportamuzejs.lv. 

 
 
 


