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TEHNISKĀS JAUNRADES NAMS „ANNAS 2” 
 

Annas iela 2, Rīga, LV-1001, tālrunis 67374093, e-pasts tjn@riga.lv 

 

 
NOLIKUMS 

Rīgā 

2021. gada 25.oktobrī Nr. TJNA2-21-12-nos 

 

 

Jauniešu atklātais fotomākslas konkurss 

“JAUNIEŠI” 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās jauniešu atklātais fotomākslas konkurss 

“JAUNIEŠI” (turpmāk - Konkurss). 

2. Konkursa mērķis ir veicināt jauniešu interesi par lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, 

veicināt radošo pašizpausmi, izmantojot fotogrāfiju kā izteiksmes līdzekli. 

3. Konkursa uzdevumi ir:  

3.1. attīstīt jaunrades spējas, veidojot oriģinālus un kvalitatīvus darbus; 

3.2.  attīstīt jauniešu praktiskās darba iemaņas fotografēšanā; 

3.3. veicināt jauniešu interesi par fotogrāfiju; 

3.4. veicināt jauniešu spējas vērot apkārt notiekošo, un spēt savas sajūtas par to attēlot 

fotogrāfijās; 

4. Konkursu rīko Tehniskās jaunrades nams „Annas 2” (turpmāk – TJN „Annas 2”). 

5. Konkursā aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 12 līdz 25 gadiem. 

II. Konkursa norises vieta un laiks 

6. Konkurss notiek no 2021. gada 1. novembra līdz 10. decembrim. 

7. Konkursa nolikums un informācija par Konkursu tiek publicēta interneta vietnē 

www.tjn.lv.  

8. Informācija par konkursa norisi saņemama pie TJN „Annas 2” direktora vietnieces 

audzināšanas jomā Kristas Braueres (e-pasts: kbrauere3@edu.riga.lv.) 

III. Konkursa dalībnieki, darbu iesniegšana un dalības nosacījumi 

 

9. Konkursā piedalās jaunieši vecumā no 12 līdz 25 gadiem (turpmāk  - Dalībnieki) 

trijās vecuma grupās: 

9.1. I grupa (no 12 līdz 15 gadiem); 
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9.2. II grupa (no 16 līdz 19 gadiem); 

9.3. III grupa (no 20 līdz 25 gadiem). 

10. Dalībnieki sagatavo fotogrāfiju sēriju no 5 līdz 7 fotogrāfijām brīvā tehnikā (JPG 

vai PNG formātā). Iesniegtajās fotogrāfijās var tikt attēloti cilvēki, notikumi, vietas, 

objekti, utt., kas atspoguļo konkursa dalībnieku pārdomas, asociācijas, uzskatus, 

novērojumus par tēmu “Jaunieši”. 

11. Pieteikumu dalībai Konkursā nosūta elektroniski uz e-pastu tjn@riga.lv ar norādi 

Fotomākslas konkursam “JAUNIEŠI” no 01.11.2021. līdz 10.12.2021. 

12. Pieteikumā norāda: 

12.1. Darba nosaukums; 

12.2. Darba idejas apraksts (2-3 teikumi); 

12.3. Darba autora vārds, uzvārds; 

12.4. Darba autora vecums; 

12.5. Vecāka vai likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds (nepilngadīgiem 

dalībniekiem); 

12.6. tālruņa numurs; 

12.7. e-pasts; 

12.8. pieteikumam pievieno fotogrāfiju sēriju no 5 līdz 7 fotogrāfijām. 

 

13.  Piesakoties konkursam, pilngadīgie Dalībnieki un nepilngadīgo Dalībnieku 

vecāki/likumiskie pārstāvji piekrīt personas datu apstrādei un darbu publicēšanai, un 

uzņemas fotogrāfijas publiskošanas saskaņošanu ar fotogrāfijās atspoguļotajiem 

cilvēkiem (ja tādi ir). 

14.  Pārzinis personas datu apstrādei ir Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde – Tehniskās 

jaunrades nams „Annas 2”, juridiskā adrese: Annas iela 2, Rīga, LV-1001, 

kontaktpersonas tālrunis +371 67374093, e-pasts, tjn@riga.lv. 

15. Personas datu aizsardzības speciālists ir Rīgas domes Datu aizsardzības un 

informācijas tehnoloģiju drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-

1010, e-pasts dac@riga.lv. 

16. Personas dati (vārds, uzvārds) un pieteiktie darbi tiks glabāti pastāvīgi iestādes 

organizēto pasākumu dokumentācijas arhīvā. 

17. Konkursa darbi jāiesūta līdz 2021. gada 10. decembrim (plkst. 23:59).  

18. Konkursa dalības nosacījumi: 

18.1. fotogrāfiju iesniedzējam ir jābūt vienīgajam iesniegto darbu autoram; 

18.2. darbs veicams individuāli; 

18.3. viena konkursa darbā tiek iekļauta idejiski savstarpēji saistītu fotogrāfiju sērija no 

5 līdz 7 bildēm; 

18.4. dalībai Konkursā viens autors iesniedz ne vairāk kā vienu fotogrāfiju sēriju; 

18.5. darbus drīkst digitāli apstrādāt; fotogrāfijas var būt krāsainas vai melnbaltas, pēc 

autora izvēles;  

18.6. fotoattēla garākajai malai jābūt līdz 2000 pikseļiem. 
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19. Fotogrāfijas tiks publicētas TJN „Annas 2” tīmekļa vietnē un sociālo mediju 

kontos (tajā skaitā uzglabātas publiskās pieejamības arhīvā). 

 

IV. Vērtēšanas noteikumi 

 

20. Konkursa darbus vērtēs žūrija katrā vecuma grupā nosakot trīs labākos darbus. 

 

21. Žūrijas labāko darbu atlasē tiks vērtēta darbu tehniskā un estētiskā kvalitāte, 

jaunrade un oriģinalitāte, atbilstība konkursa tēmai. Žūrijas sastāvā fotogrāfe Kristīne 

Madjare un māksliniece Annemarija Gulbe.  

22. Foto mākslas konkursam iesniegtie darbi tiks publicēti www.tjn.lv un TJN 

“Annas 2” Facebook lapā (@tjn.annas2). 

 

V. Konkursa rezultātu paziņošana un apbalvošana 

 

23. Konkursa rezultātu paziņošana notiks 2021. gada 17. decembrī TJN „Annas 2”  

tīmekļa vietnē un sociālo mediju kontos.  

24. Konkursa uzvarētāji saņems diplomu un pārsteiguma balvu  no TJN “Annas 2". 

   

Direktora p.i. L. Ogste 

 

Brauere 23224465 
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