APSTIPRINĀTS
Ādažu novada domes
2019.gada 26.marta sēdē
(protokols Nr.8 § 27)

NOLIKUMS
Ādažu novadā
2019.gada 26.martā

Nr.6
Fotokonkursa “Mans Ādažu novads” nolikums
1. Vispārējie noteikumi

1.1. Fotokonkursu „Mans Ādažu novads” (turpmāk – Konkurss) rīko Ādažu novada dome,
juridiskā adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, reģistrācijas
Nr.90000048472.
1.2. Konkursa mērķis – iesaistīt amatierus un profesionālus fotogrāfus mākslinieciski
kvalitatīvu, aktuālu un interesantu fotogrāfiju radīšanā par Ādažu novadu un fotoattēlu
krājumu papildināšanā domes kalendāra un informatīvo izdevumu veidošanai,
ievietošanai domes tīmekļvietnē www.adazi.lv, sociālajos tīklos Facebook, Instagram,
kā arī domes citām vajadzībām (viss kopā turpmāk – publiskošana).
1.3. Konkursā var piedalīties ikviens Ādažu novada iedzīvotājs, neatkarīgi no vecuma,
nodarbošanās un profesionālajām fotografēšanas iemaņām, kurš iesniedzis pieteikumu,
atbilstoši šim nolikumam (turpmāk – Nolikums).
1.4. Ar Nolikumu var iepazīties domes tīmekļvietnē www.adazi.lv.
1.5. Konkursa norises laiks ir no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2.septembrim.
1.6. Konkursa kontaktpersona – sabiedrisko attiecību speciāliste Laima Jātniece (e-pasts
laima.jatniece@adazi.lv, tālrunis 67997574).
2. Pieteikumu iesniegšanas kārtība
2.1. Pieteikumi, kas sastāv no fotogrāfijām un pieteikuma anketas (pielikumā), iesniedzami
elektroniski uz e-pastu dome@adazi.lv, ar norādi „Fotokonkursam”.
2.2. Fotogrāfijām jāraksturo vietas, cilvēki, notikumi vai svētki Ādažu novadā.
2.3. Pieteikuma anketā dalībniekam jānorāda sava kontaktinformācija, bankas konta numurs
un personas kods. Dati tiks izmantoti saziņai ar dalībnieku un, dalībnieka uzvaras
gadījumā, naudas balvas pārskaitīšanai uz norādīto konta numuru. Dome nodrošinās
personas datu aizsardzību normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
2.4. Prasības fotogrāfijām - JPG formāts, izmērs vismaz 3000x2000 pikseļi, fotogrāfijai
jābūt uzņemtai Ādažu novadā, oriģinālfotogrāfija, iesniedzēja autordarbs, nedrīkst būt
reklāmas materiāls. Pārkāpumu gadījumā visu atbildību nes autors.
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2.5. Katrai iesniegtajai fotogrāfijai jānorāda nosaukums un 2-3 teikumi ar aprakstu latviešu
valodā.
2.6. Fotogrāfijas failam (datnei) jābūt nosauktai atbilstoši pieteikuma anketā norādītajam
fotogrāfijas nosaukumam.
2.7. Viens autors drīkst iesniegt ne vairāk kā 7 fotogrāfijas.
3. Vērtēšana
3.1. Fotogrāfijas vērtē ar domes izpilddirektora rīkojumu izveidota Konkursa rezultātu
vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija).
3.2. Komisija vērtē fotogrāfiju atbilstību šādiem kritērijiem: atbilstība Nolikuma
administratīvajiem noteikumiem (iesūtīšanas kārtība un termiņš, darbu atbilstība
konkursa mērķim),
darbu tehniskā un mākslinieciskā kvalitāte (kompozīcija,
izpildījums, kopskats, uztveramība, kvalitāte utt.), darbu saturs (idejas oriģinalitāte,
emocionālais aspekts).
3.3. Komisija izvērtē fotogrāfijas 2 nedēļu laikā pēc Konkursa noslēguma un nosaka
laureātus – 3 labāko fotogrāfiju autorus.
3.4. Komisijai ir tiesības nepiešķirt kādu no 3 godalgotām vietām, ja nav atbilstošas
kvalitātes fotogrāfijas.
3.5. Komisija noteiks līdz 20 labākos darbus, kas tiks publicēti domes facebook.com profilā
www.facebook/adazilv. 2019.gada septembrī norisināsies balsošana tiešsaistē par
darbiem. Fotogrāfija ar lielāko balsu skaitu (lielāko skaitu “patīk” (“like”)) saņems
skatītāju simpātiju balvu.
3.6. Komisija pieņem lēmumu par Konkursa uzvarētāju un naudas balvas fonda sadali
saskaņā ar Nolikumu.
3.7. Konkursa rezultātus publicē domes tīmekļvietnē www.adazi.lv 7 darba dienu laikā pēc
Komisijas lēmuma pieņemšanas.
4. Konkursa uzvarētāji un balvas
4.1. Konkursa uzvarētājus apbalvo ar naudas balvām. Pirmās vietas ieguvējs saņem 100,00
EUR, otrās vietas ieguvējs – 80,00 EUR un trešās vietas ieguvējs – 60,00 EUR.
4.2. Atzinības raksti uzvarētājiem tiek pasniegti 2019.gada novembrī, pašvaldības rīkota
svinīga pasākuma laikā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai.
Naudas balvu pārskaita uz uzvarētāja bankas kontu pēc svinīgā pasākuma.
4.3. Viens autors var saņemt tikai vienu godalgotu vietu (arī tad, ja iesūtījis maksimālo
fotogrāfiju skaitu).
5. Komisijas tiesības un pienākumi
5.1. Konkursa uzvarētājs tiek noteikts ar Komisijas lēmumu.
5.2. Komisija:
5.2.1. izskata iesniegtos piedāvājumus;
5.2.2. nevērtē piedāvājumus, kas neatbilst Nolikuma prasībām;
5.2.3. pieprasa papildu informāciju no pretendentiem, ja tas ir nepieciešams;
5.2.4. nosaka Konkursa uzvarētājus un sadala balvas;
5.2.5. no pieteikumiem izvēlas piemērotākās fotogrāfijas domes kalendāram un citiem
informatīvajiem izdevumiem;
5.2.6. ja nepieciešams, pieaicina speciālistus vai ekspertus Komisijas darbā.
2

5.3. Komisijas locekļi nevar būt Konkursa dalībnieki.
5.4. Komisijas lēmumu noformē protokola veidā, ko paraksta visi Komisijas locekļi.
6. Pretendentu tiesības un pienākumi
6.1. Pretendentiem ir tiesības līdz Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt
vai atsaukt savu pieteikumu.
6.2. Pretendentiem ir pienākumi:
6.2.1. iesniegt aizpildītu pieteikuma anketu un fotogrāfijas termiņā;
6.2.2. piekrist visām Nolikumā noteiktajām prasībām.
6.3. Piedaloties Konkursā, tā dalībnieki apliecina, ka:
6.3.1. iesūtītās fotogrāfijas ir viņu pašu darbs. Iesūtītājs uzņemas atbildību pret trešo
personu pretenzijām, kas varētu rasties saistībā ar Konkursam iesniegto
fotogrāfiju publicēšanu;
6.3.2. piekrīt iesniegto fotogrāfiju publiskošanai, nesaņemot par to atlīdzību;
6.3.3. piekrīt, ka dalībnieku vārdi un uzvārdi tiks norādīti pie autora iesniegtajām
fotogrāfijām to publiskošanas gadījumā.
7. Fotoattēlu lietošanas tiesības
7.1. Dome iegūst bezmaksas lietošanas tiesības uz visām fotogrāfijām, kas iesniegtas
Konkursam.
7.2. Dome negarantē, ka visas iesūtītās fotogrāfijas tiks publiskotas.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

P.Balzāns
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