
Iedzīvotāju ideju konkursa 

“Lielformāta foto siena Krāslavas grāfu Plāteru pils kompleksā” 

NOLIKUMS 

 

1. Iedzīvotāju ideju konkursa apraksts 

Krāslavas grāfu Plāteru pils komplekss ir populārākais tūrisma objekts Krāslavā. To gada laikā 

apmeklē gandrīz 20 000 iedzīvotāju, kā arī vietējo iedzīvotāju vidū tā ir iecienīta vieta pastaigām un 

atpūtai. Katrs vides objekts, kas papildina pils kompleksu, apmeklētājiem sniedz jaunus iespaidus. Pils 

kompleksa kopējo ainu veiksmīgi papildinājusi metāla kariete, kas atrodas pašā pils pagalma centrā. 

Iecienīta vieta fotografēšanās entuziastiem ir skatu laukums, grota un foto siena, kas atrodas pie 

Krāslavas novada tūrisma informācijas centra. Tajā ikviens var pārtapt par jautru Krāslavas gurķi, taču 

foto siena savu laiku ir nokalpojusi un ir pienācis laiks tās vietā stāties jaunai, košai un interesantai foto 

sienai ar Krāslavas simboliku, kas kļūtu par pieprasītu fotografēšanās vietu ceļotājiem.  

Par idejas autoru var kļūt jebkurš radošs, izdomas bagāts cilvēks, iesniedzot foto sienas skici 

konkursa nolikumā noteiktajā kartībā.  

2. Iedzīvotāju ideju konkursa rīkotāji  

2.1.   Ideju konkursu rīko Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs ar Krāslavas novada domes   

      finansiālu atbalstu.  

3. Iedzīvotāju ideju konkursa mērķis 

3.1.  Popularizēt Krāslavu un Krāslavas grāfu Plāteru pils kompleksu. 

3.2.  Iesaistīt iedzīvotājus pils kompleksa kopējā tēla veidošanā. 

3.3.  Sekmēt iedzīvotājos piederību savai dzimtajai vietai.  

4. Konkursa dalībnieki 

4.1.  Par iedzīvotāju ideju konkursa “Lielformāta foto siena Krāslavas grāfu Plāteru pils kompleksā” 

dalībnieku var kļūt jebkurš interesents. 

5. Konkursa norise  

5.1.  Darbu iesniegšana 

5.1.1. Gatava skice līdz 2020.gada 10.februārim jāiesniedz Krāslavas novada tūrisma informācijas 

centrā, sūtot uz e-pastu tic@kraslava.lv (ar norādi “Ideju konkurss”), pa pastu (adrese: Pils iela 2, 

Krāslava, LV-5601) vai atnesot personīgi uz TIC.  

5.1.2. Iesniedzot idejas skici, jānorāda konkursa dalībnieka vārds, uzvārds un kontaktinformācija.  

 

5.2.  Konkursam iesniedzamo skiču kritēriji 

5.2.1. Dalībnieks lielformāta foto sienas skici izstrādā patstāvīgi. 

5.2.2. Uz foto sienas attēlotajam zīmējumam organiski jāiekļaujas Krāslavas grāfu Plāteru pils 

kompleksa kopējā ainā. 

5.2.3. Zīmējumā jāatveido objekti, priekšmeti, tēli vai citas lietas, kas ir Krāslavas simbols; kas saistās 

ar Krāslavu un ir tās vizītkarte.  

5.2.4. Zīmējumu jāveido tā, lai tajā var izgriezt vietas, kur cilvēki, kas vēlēsies fotografēties, varētu 

ievietot savu seju, tādējādi iejūtoties kādā no attēlotajiem tēliem/priekšmetiem. 

5.2.5. Uz foto sienas jābūt uzrakstam “Krāslava”, turklāt tam ir jāatrodas vietā, kas fotogrāfijā būs 

labi saskatāma.  

5.2.6. Fotosienas izskats – košs, dzīvespriecīgs, inovatīvs.  

 

6. Iesniegto ideju skiču vērtēšana, uzvarētāja noteikšana, apbalvošana 

6.1.  Iesniegto ideju skiču vērtēšana 

6.1.1. Iesniegtos darbus vērtēs īpaši šim konkursam izveidota žūrija 5 cilvēku sastāvā.  

6.1.2. Katrs žūrijas pārstāvis patstāvīgi aizpildīs vērtēšanas anketu par katru iesniegto darbu.  

 

 

mailto:tic@kraslava.lv


6.1.3. Vērtēšanas kritēriji: 

- Foto siena kā Krāslavas atpazīstamību veicinošs elements (vai attēlotais zīmējums saistās ar 

Krāslavas simboliem un lietām, kas citiem asociējas ar Krāslavu). 

- Foto sienas iekļaušanās Krāslavas pils kompleksa kopējā tēlā. 

- Skices oriģinalitāte. 

- Vārda “Krāslava” iekļaušana un izvietojums skicē. 

- Inovatīva pieeja skices veidošanā. 

- Krāsu izvēle. 

 

6.2.  Uzvarētāja noteikšana 

6.2.1. Uzvarētājs tiks noteikts, apkopojot visu žūrijas pārstāvju izvērtēšanas anketas. 

6.2.2. Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2020. gada 14. februārī  Krāslavas novada TIC sociālo tīklu 

vietnē Facebook.com, vietnē kraslavasvestis.lv un personīgi uzvarētājam.  

 

6.3.  Uzvarētāja apbalvošana 

6.3.1. Iedzīvotāju ideju konkursa “Lielformāta foto siena Krāslavas grāfu Plāteru pils kompleksā” 

uzvarētājs saņems balvu 100 EUR apmērā. 

 

7. Lielformāta foto sienas izgatavošana un uzstādīšana 

7.1. Lielformāta foto sienas izgatavošanu un uzstādīšanu apņemas veikt Krāslavas novada TIC 

sadarbībā ar Krāslavas novada domi.  

7.2.  Izdevumus, kas saistīti ar foto sienas izgatavošanu un uzstādīšanu segs Krāslavas novada dome. 

7.3.  Uzstādīšanas darbus paredzēts veikt līdz 2020.gada jūnijam, sākoties jaunajai tūrisma sezonai.   


