
Muzeju nakts Latvijā 2021 – “Robežas” 
 

Foto orientēšanās - konkurss “R. Blaumanis. Ērgļi. “Braki’”  

NOLIKUMS 

Ērgļu novada Ērgļu pagastā 

 

Mērķis: Muzeju nakts ietvaros veicināt Ērgļu novada iedzīvotāju un apmeklētāju un R. 

Blaumaņa memoriālmuzeja “Braki” viesu aktīvu atpūtu svaigā gaisā, vienlaikus iepazīstot 

dažādus ar rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa dzīvi un daiļradi saistītus objektus Ērgļu pagastā. 

 

Norises vieta: Ērgļu pagasta teritorija. 

 

Norises laiks: 01.05.2021. - 15.05.2021. 

 

Konkursa organizatori: R. Blaumaņa memoriālmuzejs “Braki” un neformālā apvienība 

“Mana Filmu Studija”. 

 

Konkursa dalībnieki: Ērgļu novada R. Blaumaņa memoriālmuzeja “Braki” apmeklētāji un 

rakstnieka daiļrades cienītāji. Dalībnieki drīkst startēt konkursā gan pa vienam, gan komandā. 

 

Konkursa uzdevums: izveidot atraktīvas fotogrāfijas un īsu paskaidrojumu, ja tas norādīts 

konkursa norādījumos. Piedaloties konkursā, ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskos 

ierobežojumus. 

 

Konkursa norādījumi: 

1) Dalībnieki izmanto muzeja mājaslapā braki.lv 

http://www.braki.lv/lv/open-news:495428 

1. maijā publiskoto PDF failu ar Ērgļu apkārtnē esošu objektu detaļu fotogrāfijām. 

Izmantojot doto failu, jāatpazīst fotogrāfijā esošais objekts, ēka vai vieta, jānokļūst 

līdz tam un jāizveido atraktīva fotogrāfija tā, lai vērtēšanas komisija var atpazīt 

konkrēto objektu un objekta atrašanās vietu. Dalībnieki iesūta konkursam foto vismaz 

par 10 (desmit) no dotā PDF faila brīvi izvēlētiem objektiem. 

Piemērs – 

Dotā objekta detaļas fotogrāfija   Dalībnieka fotogrāfija 

    
 

2) Iepriekšminētajā PDF failā zem katras fotogrāfijas ir netiešs norādījums par objekta 

atrašanās vietu vai uzdevums, kas jāveic. 

3) Visās konkursam iesūtītajās fotogrāfijās jābūt redzamam vismaz vienam konkursa 

dalībniekam. 

4) Konkursa darbu iesniegšanas termiņš līdz 15.05.2021. (ieskaitot). 

5) Darbus jāiesūta uz e-pasta adresi manafilmustudija@inbox.lv, norādot viena 

dalībnieka – fotogrāfiju autora vārdu, uzvārdu un telefona numuru. 

 

http://www.braki.lv/lv/open-news:495428
mailto:manafilmustudija@inbox.lv


Vērtēšana: Konkursa darbus vērtē konkursa organizatoru izveidota komisija. 

Konkursam iesniegtie darbi tiks vērtēti divās grupās: 

a) dalībnieki, kas iesnieguši minimālo nepieciešamo fotogrāfiju skaitu, 

b) dalībnieki, kas iesnieguši vairāk nekā minimālo nepieciešamo fotogrāfiju skaitu. 

Darbu vērtējot, tiek ievēroti šādi kritēriji: atbilstība nolikumā noteiktajam uzdevumam un 

norādījumiem, atraktivitāte, vizuālais noformējums un saturs. 

Konkursa komisijai ir tiesības neizvēlēties vienu galveno uzvarētāju vai palielināt 

apbalvojamo skaitu. 

 

Apbalvošana: Konkursā katrā grupā nosaka 3 labāko darbu autorus, kas tiek apbalvoti ar 

“Braku” muzeja īpašajām Muzeju nakts balvām (kopā – 6 balvas). Visi konkursa dalībnieki – 

fotogrāfiju autori par piedalīšanos šajā konkursā saņem diplomus (elektroniski). Neformālās 

apvienības “Mana Filmu Studija” speciālbalva – kāds no video pakalpojumiem pēc balvas 

saņēmēja izvēles (vairāk informācijas - facebook.com/ManaFilmuStudija). Konkursa rezultāti 

tiks paziņoti personīgi vai ar e-pasta starpniecību. 

 

Papildu informācija: Konkursam iesniegtie darbi kļūst par konkursa organizētāju īpašumu 

un organizatoriem ir tiesības tos izmantot pēc saviem ieskatiem, ievietojot “Braku” muzeja 

mājas lapā un sociālajos tīklos bez darba autoru ikreizējas piekrišanas. 

 

Konkursa kontaktpersona: 

Antra Diča-Milne, 

neformālās apvienības “Mana Filmu Studija” vadītāja 

tālr. 26349943 

https://www.facebook.com/ManaFilmuStudija

