INTERAKTĪVĀ FOTO PROJEKTA
„Mana Maskavas forštate”
NOLIKUMS

Foto projekts tiek rīkots Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības
integrācijas programmas projektu konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības
veicināšanai” ietvaros.
1.Fotoprojektu organizē Biedrība Rīgas Spīķeri.
2.Fotoprojekta mērķis:
Iesaistīt apkaimes iedzīvotājus radošā foto projektā, tādējādi vienlaicīgi veicinot iedzīvotāju
pilsonisko līdzdalību, kā arī piederību savai apkaimei. Iesaistīt projektā Nevalstiskās
organizācijas, kuras darbojas Maskavas forštatē sekmējot to popularitāti un iespēju tajās
iesaistīties tieši apkaimes iedzīvotājus, tādējādi veicinot pašorganizāciju iedzīvotāju vidū.
Caur foto mākslas projektu popularizēt savu apkaimi un izcelt tās unikalitāti citu Rīgas
apkaimju vidū.
3.Fotoprojekta norises kopsavilkums:
Projekta ietvaros tiks uzrunāti apkaimes iedzīvotāji un nevalstiskās organizācijas, ar
piedāvājumu iegūt savā īpašumā vienreizēji lietojamos fotoaparātus ar filmiņām, ar
uzdevumu - iemūžināt filmiņas 36 kadros Maskavas forštati tieši tādu, kādu to redz projektā
iesaistītie dalībnieki savās ikdienas un svētku gaitās.
Kopumā projekta ietvaros fotografēšanā tiks iesaistīti 35 dažādu vecumu apkaimes
iedzīvotāji un aptuveni 15 nevalstiskās organizācijas, kuras darbojas Maskavas forštates
apkaimē, kuriem tiks dots noteikts laiks foto kadru uzņemšanai. Pēc tam filmiņas no
dalībniekiem tiks kolekcionētas un bildes tiks digitāli attīstītas.
No katras filmiņas tiks izraudzīts viens labākais kadrs, kurš tiks virzīts tālāk uz projekta
turpinājumu – foto izstādi. Fotogrāfijas tiks attīstītas un izdrukātas un izvietotas uz
lielformāta planšetēm. Rezultātā tiks izveidota ceļojošā foto izstāde.
4.Dalībnieki
Par projekta dalībnieku var kļūt Maskavas forštates iedzīvotāji, cilvēki kuri Maskavas forštatē
strādā vai mācās, nevalstiskās organizācijas kuras darbojas Maskavas forštatē.

5.Pieteikšanās
5.1. Lai pieteiktos dalībai projektā un saņemtu vienreizējo fotoaparātu dalībniekam ir
jāaizpilda pieteikuma anketa, kura atrodama mājaslapā www.spikeri.lv, Spīķeru kvartāla
sociālajos tīklos, kā arī saņemama klātienē biedrības Rīgas Spīķeri birojā Maskavas iela 6,
Rīga (otrajā stāvā). Pieteikuma anketa ir aizpildāma un iesniedzama no 03.01.2017. līdz
20.01.2017.
5.2. Pieteikuma veidlapu var iesniegt:
-aizpildot elektroniski vietnē https://goo.gl/forms/s6lJvWDmakRlclp03
-aizpildot veidlapu un nosūtot to uz e-pastu: spikeri@spikeri.lv
-iesniedzot veidlapu klātienē Maskavas iela 6, Rīga (otrajā stāvā)
6.Dalībnieku atlase
6.1. Pieejamo vienreiz lietojamo fotoaparātu un līdz ar to arī dalībnieku skaits ir ierobežots.
Kopumā projektā būs iespēja piedalīties 35 privātpersonām un 15 nevalstisko organizāciju
pārstāvjiem.
6.2. Dalībnieku atlase tiks veikta rindas kārtībā pēc pieteikšanās laika. Atlasei tiek pieņemtas
tās pieteikuma anketas, kurās ir norādīta visa prasītā informācija.
6.3. Ar dalībniekiem, kuri tiks izraudzīti dalībai projektā projekta organizatori sazināsies
individuāli līdz 21.01.2017.
6.4. Ja pasākuma organizatori ar Jums nesazinās, tas nozīmē, ka Jūs neesat izraudzīts, kā
projekta dalībnieks.
7.Tehnikas saņemšana/nodošana
Ar tiem dalībniekiem, kuri tiks izraudzīti dalībai projektā, projekta organizatori sazināsies
individuāli un vienosies par fototehnikas saņemšanu un nodošanu.
8.Prasības fotoattēlu tapšanā
Fotoattēliem jāraksturo sekojošas tematika:
8.1. Maskavas forštates kultūrvēsturiskie objekti;
8.2. Maskavas forštates pilsētvide ( ainavas, ielas, parki, mākslas objekti, u.c.);
8.3. Tūrisms, aktīvā atpūta un sports Maskavas forštatē;
8.4. Kultūras, sporta un izklaides pasākumi Maskavas forštatē;
8.5. Pilsētas viesu brīvā laika pavadīšana Maskavas forštatē;
8.6. Maskavas forštates iedzīvotāji ikdienā un svētkos;

9. Fotogrāfiju atlase un izvērtēšanas kritēriji izstādei
9.1. Atbilstība konkursa šī nolikuma formālajiem kritērijiem (iesūtīšanas kārtība un termiņš,
darba atbilstība konkursa mērķim).
9.2. Darbu tehniskā un mākslinieciskā kvalitāte (kompozīcija, izpildījums, kopskats,
uztveramība, kvalitāte utt.).
9.3. Darbu saturs (idejas oriģinalitāte).
10. Projekta dalībnieku tiesības un pienākumi
10.1. Piesakoties dalībai projektā, dalībnieks pieņem un piekrīt visām konkursa nolikumā
noteiktajām prasībām.
11. Fotoattēlu lietošanas tiesības
11.1. Projekta tapušie fotoattēli un digitālie foto faili paliek konkursa rīkotāja īpašumā.
11.2. Projekta organizators šos fotoattēlus var izmantot pēc saviem ieskatiem.
12 Pielikumi:
Pielikums Nr.1 Maskavas forštates teritorija.
Pielikums Nr.2 Pieteikuma anketa

Kontaktpersona:
Igors Gobalovs
igors.gobalovs@spikerunami.lv
T.25530548

Fotoprojekta
„Man Maskavas forštate”
Nolikuma
Pielikums Nr.1
Maskavas forštate ietilpst Latgales priekšpilsētā, un šobrīd apkaimes teritorija stiepjas
starp Daugavu un dzelzceļu, posmā no Dzelzceļa tilta līdz Slāvu ielai.

Fotoprojekta
„Man Maskavas forštate”
Nolikuma
Pielikums Nr.2

Ineraktīvā fotoprojekta „Mana Maskavas forštate”,

PIETEIKUMA ANKETA
Informācija:

Vārds
Uzvārds
Vecums
Tālrunis
E-pasts

Maskavas forštatē:

Dzīvoju

Strādāju

Mācos

Cits

Kāpēc vēlaties piedalīties projektā?

spikeri@spikeri.lv

