PĀRGAUJAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr. 90009116276
„Iktes”, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV - 4151
Tālrunis 64134426, fakss 64127833
e-pasts: pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

Pārgaujas novada Stalbē
APSTIPRINĀTS
ar Pārgaujas novada pašvaldības domes
2017.gada 23. marta lēmumu
(protokols. Nr. _______.§)

Fotokonkursa „Novads no cita skata punkta”
NOLIKUMS
1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1.1. Fotokonkursu „Novads no cita skata punkta” (turpmāk – Konkurss) rīko Pārgaujas
novada pašvaldība (turpmāk – Rīkotājs), adrese: “Iktes” Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas
novads, LV-4151, reģistrācijas Nr. 90009116276.
1.2. Konkursa nolikums (turpmāk - Nolikums) nosaka konkursa dalībnieku pieteikšanās
kārtību, fotoattēlu publicēšanas kārtību, tehniskās prasības, kuras jāievēro, iesniedzot
darbus, vērtēšanas kritērijus, izvērtēšanas un apbalvošanas kārtību.
1.3. Konkursa mērķis ir iesaistīt novada fotogrāfus un amatierus mākslinieciski kvalitatīvu
un oriģinālu Pārgaujas novada fotoattēlu radīšanā un Pārgaujas novada fotoattēlu
krājuma papildināšanā.
1.4. Konkursā var piedalīties jebkura fiziska persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir
Pārgaujas novada administratīvajā teritorijā un kura iesniegusi pieteikumu dalībai
konkursā atbilstoši konkursa nolikuma noteikumiem.
1.5. Ar Nolikumu var iepazīties Rīkotāja mājas lapā www.pargaujasnovads.lv, kā arī
saņemt
to
elektroniski,
sūtot
pieprasījumu
uz
e-pasta
adresi:
fotokonkurss@pargaujasnovads.lv.
1.6. Konkursa norise tiek organizēta laika periodā no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2017.gada
22.maijam (ieskaitot).
2. DALĪBNIEKU PIETEIKŠANĀS UN DARBU PUBLICĒŠANAS KĀRTĪBA
2.1. Pirms darbu iesūtīšanas dalībnieks lejupielādē un aizpilda konkursa dalībnieka
anketu (1.pielikums), kura ir pieejama Rīkotāja tīmekļa vietnē: www.pargaujasnovads.lv,
sadaļā Kultūra / Novada svētki.
2.2. Konkursa anketas un fotoattēlus var iesniegt līdz 2017.gada 22.maijam (ieskaitot)
sekojošos veidos:
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2.2.1. Elektroniski (pieteikuma anketu parakstot ar drošu elektronisko parakstu,
fotoattēla faila formāts- JPEG) ar norādi - fotokonkursam “Novads no cita skata punkta”,
uz e-pasta adresi: fotokonkurss@pargaujasnovads.lv;
2.2.2. klātienē (pieteikuma anketu parakstot pašrocīgi, fotoattēlu iesniedzot digitālā
formātā uz visu konkursa norises laiku) Pārgaujas novada pašvaldības Klientu
apkalpošanas centrā, “Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV-4151;
2.2.3. fotoattēlus elektroniski ar norādi - fotokonkursam “Novads no cita skata punkta”,
uz e-pasta adresi: fotokonkurss@pargaujasnovads.lv, bet pašrocīgi parakstītu dalībnieku
anketu klātienē Pārgaujas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, “Iktēs”,
Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV-4151.
2.3. Iesniedzamo fotoattēlu digitālie faili jānoformē, faila nosaukumā norādot fotoattēla
nosaukumu bez garumzīmēm.
2.4. Konkursa fotoattēlu iesniedzējam ir jābūt fotoattēla autoram.
2.6. Katrs dalībnieks konkursa norises laikā var iesniegt tikai 1(vienu) fotoattēlu.
2.7. Fotoattēla vispārīgās prasības:
2.7.1. Fotoattēli var būt gan krāsaini, gan melnbalti;
2.7.2. Fotoattēla lielums nevar būt mazāks par 3 MB;
2.7.3. Attēla pēcapstrāde pieļaujama tikai tehniskās kvalitātes uzlabošanai, kas nemaina
attēla saturu. Fotoattēli nedrīkst būt digitāli ierāmēti;
2.7.4. Fotoattēlos nedrīkst būt attēlota vardarbība, pornogrāfija un tai nedrīkst būt cita
veida amorāls un aizskarošs saturs. Fotoattēlos nedrīkst popularizēt atkarību izraisošo
vielu lietošanu;
2.7.5. Konkursam iesniegtais fotoattēls nedrīkst būt veidots kā kolāža (vienā fotoattēlā
apvienojot vairākus fotoattēlus);
2.7.6. Ja konkursā iesniegtajā fotoattēlā attēlotas personas, Rīkotājs uzskata, ka fotoattēla
autors uzņemas atbildību un no šīm personām ir saņēmis atļauju konkrēto darbu
izmantot konkursā;
2.7.7. Fotoattēli nedrīkst būt vecāki par 2016.gada 1.janvāri;
2.7.8.Fotoattēliem jābūt radītiem Pārgaujas novada teritorijā;
2.7.9. Uz darba nedrīkst būt norādīti datumi, pašrocīgi ievietoti uzraksti (izņemot tos, kas
ir nofotografēti un redzami pašā fotogrāfijā), logotipi vai autora paraksti.
2.8. Līdz konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (2017.gada 22. maijs)
jebkurš dalībnieks var grozīt vai atsaukt savu piedāvājumu.
2.9. Fotoattēla autors ir atbildīgs par autortiesību ievērošanu, ja uzdod cita autora
fotoattēlu par savējo.
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3. IESNIEGTO PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Iesniegtos piedāvājumus izvērtē Rīkotāja izveidotā konkursa rezultātu vērtēšanas
komisija (turpmāk – Komisija) šādā sastāvā:
• Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs VENTS;
• Pārgaujas novada pašvaldības kultūras pasākumu organizatore Solveiga RUSKA;
• Pārgaujas novada pašvaldības kultūras pasākumu vadītāja Madara GASIŅA;
• Pārgaujas novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Baiba ZVEJNIECE;
• Attīstības plānošanas nodaļas speciāliste Sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu
speciāliste Elīna ASTAHOVSKA;
• Straupes pamatskolas Vizuālās mākslas skolotāja Daiga KREITUZE;
• Viens, pēc Komisijas ieskata, ārējais eksperts, kas tiešā veidā nav saistīts ar Rīkotāja
darbu.
3.2. Dalībnieku iesūtītie darbi, kuri neatbilst nolikumā izvirzītajām tehniskajām prasībām
(turpmāk – tehniskās prasības), vai iesniegti pēc Nolikumā noteiktā Konkursa norises
termiņa beigām, netiek vērtēti.
3.3. Iesniegtos fotoattēlus Komisija izvērtē līdz 2017.gada 2.jūnijam.
3.4. Fotoattēlus, kuri atbilst nolikuma nosacījumiem, Komisija vērtē pēc šādiem
vērtēšanas kritērijiem (turpmāk – Vērtēšanas kritēriji):
3.4.1. fotoattēlu tehniskā, mākslinieciskā kvalitāte un fotoattēlu saturs sniedzot vērtējumu
no 0 (nulles) līdz 5 (pieciem) punktiem, katrā no šīm pozīcijām: kompozīcija, izpildījums,
kopskats, uztveramība, kvalitāte un oriģinalitāte;
3.4.2. Ja divu vai vairāku autoru darbi saņem vienādu punktu skaitu, priekšsēdētāja balss
ir noteicošā.
4. KONKURSA UZVARĒTĀJI UN APBALVOJUMI
4.1. Konkursa uzvarētāju paziņo un apbalvo 2017.gada 14.jūlijā Pārgaujas novada
svētku laikā Raiskuma estrādē, kā arī publicējot informāciju par konkursa rezultātiem
pašvaldības mājaslapā www.pargaujasnovads.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā
“Pārgaujas Novada Vēstis”.
4.2. Pretendents, kas konkursa kārtībā tiek atzīts par konkursa uzvarētāju, saņem balvu lidojumu ar gaisa balonu virs Pārgaujas novada 1(vienai) personai (Rīkotājs lidojuma
laiku iepriekš saskaņo ar konkursa uzvarētāju).
5. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. Konkursa uzvarētājs tiek noteikts ar Komisijas lēmumu.
5.2.Komisijai ir tiesības:
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5.2.1. pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
5.2.2. neizskatīt piedāvājumus, kas neatbilst konkursa Nolikuma prasībām;
5.2.3. pieprasīt papildus informāciju no pretendentiem, kas piedalās konkursā;
5.2.4. lemt par konkursa termiņa pagarināšanu;
5.2.5. piešķirt atsevišķas veicināšanas balvas.
5.3. Komisijas pienākumi:
5.3.1. izskatīt pretendentu iesniegtos fotoattēlus;
5.3.2. noteikt konkursa uzvarētāju;
5.4. Komisijas locekļi nevar būt konkursa dalībnieki;
5.5. Komisijas lēmumu ieraksta protokolā, ko paraksta visi Komisijas locekļi.
6. FOTOGRĀFIJU LIETOŠANAS TIESĪBAS
6.1. Pretendents apņemas bez atlīdzības nodot Rīkotājam savas mantiskās autortiesības,
kas attiecināmas uz iesūtīto fotoattēlu (digitālo failu).
6.2. Rīkotājs no Konkursā iegūtajiem labākajiem fotoattēliem veido fotoizstādi “Novads no
cita skata punkta”, kura tiks eksponēta Pārgaujas novada svētku laikā no 2017.gada
14.jūlija līdz 2017.gada 16.jūlijam.
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1.Pielikums
DALĪBNIEKA ANKETA
Vārds, Uzvārds
Deklarētā dzīves vietas adrese

Kontakttālrunis
E-pasta adrese
Īss fotoattēla apraksts (līdz 500
rakstzīmēm ar tukšumzīmēm).

Ar savu parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un ka esmu iepazinies ar
fotokonkursa “Novads no cita skata punkta” Nolikumu.

______________________

(______________________)
paraksta atšifrējums

paraksts
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