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Nolikums Nr.6/2020

Fotokonkurss „Mans Burtnieku novads”
1.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.
Konkursu rīko Burtnieku novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90009114148, juridiskā adrese Jāņa
Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku novads, LV-4206 (turpmāk tekstā Pašvaldība).
1.2.
Konkursa mērķis ir iesaistīt profesionālus fotogrāfus un amatierus mākslinieciski
kvalitatīvu un pievilcīgu Burtnieku novadu raksturojošu ainavu fotogrāfiju radīšanā.
1.3. Konkursa darba uzdevums: fotogrāfijā attēlot Burtnieku novada dabu, norises tajā, kā arī
dabas un kultūrvēstures objektus.
1.4.
Konkursa dalībnieki: jebkurš foto entuziasts, fotoamatieris vai profesionālis saskaņā ar šī
nolikuma noteikumiem.
1.5. Fotokonkurss norisinās no 2020. gada 3. februāra līdz 2020. gada 21. decembrim četros
posmos atbilstoši gadalaikiem:
1.5.1. Ziema. Fotogrāfiju iesniegšana no 3. februāra līdz 15. martam, fotogrāfiju
izvērtēšana no 16. marta līdz 30. martam;
1.5.2. Pavasaris. Fotogrāfiju iesniegšana no 21. marta līdz 24. maijam, fotogrāfiju
izvērtēšana no 25. maija līdz 8. jūnijam;
1.5.3. Vasara. Fotogrāfiju iesniegšana no 25. maija līdz 30. augustam, fotogrāfiju
izvērtēšana no 31. augusta līdz 14. septembrim;
1.5.4. Rudens. Fotogrāfiju iesniegšana no 1. septembra līdz 22. novembrim, fotogrāfiju
izvērtēšana no 23. novembra līdz 7. decembrim.
1.6. Konkurss tiek izsludināts Burtnieku novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Burtnieku novada vēstis” un interneta vietnē www.burtniekunovads.lv
1.7. Iesniedzot fotogrāfiju/-as, Konkursa dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar Konkursa
nolikumu un piekrīt tā nosacījumiem.
1.8. Konkursa dalībniekam, kurš ir jaunāks par 18 gadiem, ir pienākums vienu no vecākiem
vai aizbildni informēt par savu dalību Konkursā, kā arī iepazīstināt ar Konkursa nolikumu.
Attiecīgajam vecākam vai aizbildnim ir pienākums iesniegt Rīkotājam parakstītu apliecinājumu
par piekrišanu jaunieša dalībai Konkursā. Apliecinājumu vecāks vai aizbildnis var iesniegt:
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1.8.1. Elektroniski, parakstot apliecinājumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to
uz e-pasta adresi: info@burtniekunovads.lv;
1.8.2. Klātienē Burtnieku novada pašvaldības pagastu pārvaldēs;
1.8.3. Nosūtot pa pastu: Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pag.,
Burtnieku novads, LV-4219.
2. FOTOGRĀFIJU IESNEGŠANAS UN NOFORMĒŠANAS KĀRTĪBA
Tehniskās prasības
2.1.1. Konkursa dalībnieka paša/-as uzņemta digitāla/-as fotogrāfija/-as JPG formātā ar
izšķirtspēju ne mazāku kā 800x600 pikseļi.
2.1.2. Uz fotogrāfijas nedrīkst izvietot datumus, uzrakstus, logotipus (izņemot, ja tie ir
redzami pašā fotogrāfijā).
2.1.3. Attēla pēcapstrāde pieļaujama tikai tehniskās kvalitātes uzlabošanai, kas nemaina
attēla saturu – gaišums, kontrasti, u.tml. Nav pieļaujamas kolāžas, mozaīkas, kombinētie
kadri.
2.1.4. Fotogrāfija var būt krāsaina vai melnbalta.
2.2.
Katrs pretendents konkursa norises laikā (kopā visos posmos) var iesniegt līdz 5 (piecām)
fotogrāfijām.
2.3.
Konkursa dalībnieka pieteikuma e-pastā vai rakstiski jābūt norādītai šādai informācijai:
2.3.1. Fotogrāfiju autora vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
2.3.2. Fotogrāfijā fiksētā attēla ģeogrāfiskie orientieri, apdzīvotā vieta;
2.3.3. Ja Konkursa dalībnieks vēlas, var pievienot fotogrāfijas aprakstu līdz 300 rakstu
zīmēm.
2.4.
Fotogrāfijas Konkursam iesniedzamas elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi:
prese@butniekunovads.lv ar norādi “Fotokonkursam “Mans Burtnieku novads”, vai arī to var
iesniegt CD/Flash datu nesējos Burtnieku novada pašvaldības administrācijā, Vanagu ielā 4,
Valmiermuižā, Valmieras pag.
2.1.

3. KONKURSAM IESNIEGTO FOTOGRĀFIJU VĒRTĒŠANA
3.1. Iesniegtās fotogrāfijas tiek izvērtētas divu nedēļu laikā pēc katra posma noslēgšanās un
tiek noteikti katra posma 5 labāko fotogrāfiju autori.
3.2. Konkursa 3 uzvarētājus nosaka divu nedēļu pēc visu 4 posmu noslēgšanās.
3.3. Fotogrāfijas vērtē Komisija un jebkurš interesents publiskajā balsojumā Burtnieku novada
pašvaldības tīmekļvietnē www.burtniekunovads.lv un lapā Facebook.com/burtniekunovads
3.4.
Konkursam iesniegtās fotogrāfijas izvērtē Komisija šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja: Edīte Stērste, Pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Komisijas locekļi:
Kristīne Auziņa, Pašvaldības domes deputāte;
Dace Krīvena-Valdmane, Novada kultūras un sporta koordinatore;
fotogrāfs.
3.5. Komisija savā darbā ievēro Latvijas Republikā esošo fizisko personu datu aizsardzību
regulējošo normatīvo aktu prasības. Konkursa dalībnieku dati un papildu informācijas netiek
izpausta trešajām personām, izņemot Konkursa dalībnieka vārdu un uzvārdu.
3.6.
Komisija fotogrāfiju vērtēšanā ņems vērā Konkursa dalībnieka kā fotogrāfijas/-u autora
radošo ideju, oriģinalitāti, iesūtītā materiāla māksliniecisko kvalitāti, kā arī spēju caur fotogrāfiju
raksturot Burtnieku novada dabas un kultūrvēstures vērtības.
3.7. No Komisijas vērtēšanas procesā jāpiedalās vismaz 50% locekļiem.
3.8. Posma uzvarētāju noskaidro, summējot iegūtos punktus Interneta vietnēs un Konkursa
vērtēšanas Komisijas balsojumā. Katrā konkursa kārtā punktus saņem pirmo desmit vietu ieguvēji
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(dilstošā secībā: par 1. vietu — 10 punkti utt.), bet par posma uzvarētājiem tiek atzīti 5 labāko
fotogrāfiju autori.
3.9.
Par Konkursa uzvarētāju kļūst dalībnieks ar lielāko punktu skaitu. Par uzvarētājiem
konkursā tiek noteikti 3 konkursa dalībnieki. Ja diviem vai vairāk dalībniekiem ir vienāds punktu
skaits, uzvarētāju nosaka pēc tā, kam bijušas augstākas vietas posmos.
3.10. Visas Konkursam iesniegtās fotogrāfijas pirms to nodošanas publiskajam balsojumam
Interneta vietnēs izskata Komisija. Komisijai ir tiesības nepieņemt fotogrāfijas, kas:
3.10.1. Neatbilst Konkursa nolikumam un Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
3.10.2. Ir pretrunā ar vispārpieņemtām ētikas un morāles normām;
3.10.3. Satur jebkādu reklāmu;
3.10.4. Nav iespējams identificēt sasaisti ar Burtnieku novadu, piemēram, dzīvnieku
tuvplāni.
4. KONKURSA BALVAS
4.1.
Visi Konkursa dalībnieki tiek ielūgti uz Konkursa noslēguma pasākumu – ceļojošās
fotoizstādes atklāšanu, kurā tiks eksponēti 20 (divdesmit) labākie fotokonkursa darbi;
4.2.
Konkursa katra posma 5 labāko fotogrāfiju autori un 3 Konkursa uzvarētāji saņems
pārsteiguma balvas ar Burtnieku novada simboliku.
5. FOTOGRĀFIJU IZMANTOŠANA
5.1.
Visas Konkursa nolikumam atbilstošās fotogrāfijas tiks izrādītas publiskajā balsojumā
šajā nolikumā minētajās Interneta vietnēs, kā arī 20 labākie Konkursa darbi tiks eksponēti
ceļojošajā izstādē, norādot fotogrāfijas/-u autora vārdu un uzvārdu. Konkursa dalībnieks,
iesniedzot fotogrāfiju/-as Konkursam, piekrīt fotogrāfiju izrādīšanai un sava vārda, uzvārda
publiskošanai atbilstoši šajā punktā minētajam.
5.2. Pašvaldība iegūst bezmaksas lietošanas tiesības uz konkursā iesniegtajām fotogrāfijām un
digitālajiem failiem.
5.3. Fotogrāfiju autors piekrīt, ka nesaņem atlīdzību par fotogrāfijām un Pašvaldība šīs
fotogrāfijas izmanto pēc saviem ieskatiem bez atlīdzības. Ja iespējams, Pašvaldība norāda atsauci
uz autoru.
5.4. Fotogrāfiju autors saglabā lietošanas tiesības fotoattēliem un digitālajiem foto failiem.
5.5. Pašvaldība garantē nenodot fotogrāfijas trešajām personām, ja tas saistīts ar fotogrāfijas
izmantošanu komercdarbībā, bez saskaņojuma ar fotogrāfiju autoru.
5.6.
Konkursa dalībnieki, fotogrāfiju autori, iesniedzot fotogrāfijas Konkursam piekrīt to
izmantošanai atbilstoši šī nolikuma 5.1., 5.2. ,5.3. ,5.4., 5.5. apakšpunktā norādītajam.
6. KONKURSA DALĪBNIEKU PERSONAS DATU APSTRĀDE
6.1. Datu apstrādes pārzinis ir Burtnieku novada pašvaldība.
6.2. Iegūto Konkursa dalībnieku datu apstrādes mērķis ir nodrošināt dalību Konkursā un risināt
ar Konkursu saistītos organizatoriskos jautājumus:
6.2.1. vārds un uzvārds ir nepieciešams, lai identificētu konkrētu personu kā
fotogrāfijas/-u autoru.
6.2.2. tālruņa numurs un e-pasta adrese ir nepieciešama, lai vajadzības
gadījumā sazinātos ar Konkursa dalībnieku.
6.3. Konkursa dalībnieku personas dati (vārds, uzvārds, tālruņa numurs un
e-pasta
adrese)
tiks
glabāti,
kamēr
būs
spēkā
Konkursa
dalībnieku
piekrišana
attiecīgo
personas
datu
apstrādei,
lai
nodrošinātu
Konkursa
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dalībnieku kā fotogrāfiju autoru identifikāciju un iespēju sazināties saistībā ar
fotogrāfiju izmantošanu.
6.4. Konkursa fotogrāfiju ceļojošās izstādes atklāšanas pasākums ir publisks, kura norise tiks
fotografēta un filmēta.
6.5. Šī nolikuma 6.4. apakšpunktā minētajā pasākumā uzņemtajos foto un video
materiālos esošo personas datu apstrādes mērķis ir atspoguļot pasākumu norisi.
Fotogrāfijas un video tiks izmantoti Rīkotāja publicitātes materiālos.
6.6. Konkursa dalībniekam ir tiesības pieprasīt, lai Pašvaldība dzēš viņa iesūtītos
personas datus. Līdz ar Konkursa dalībnieka iesūtīto personas datu dzēšanu
Konkursa dalībnieks tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā.
6.7. Ja Konkursa dalībnieks līdz Konkursa rezultātu paziņošanas dienai atsauc savu
dalību Konkursā, Pašvaldība nekavējoties dzēš savā rīcībā esošos attiecīgā
Konkursa dalībnieka personas datus un Konkursam iesūtīto/-ās fotogrāfiju/-as.
Domes priekšsēdētājs

E.Straume
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