FOTOKONKURSA “MANS NERETAS NOVADS” NOLIKUMS
I. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1. Fotokonkursa rīkotājs – Neretas novada pašvaldība, Rīgas iela 1, Nereta,
Neretas pagasts, Neretas novads, LV–5118, kontaktinformācija: Žanna Miezīte,
e-pasts zanna.miezite@gmail.com, tālrunis: 29339832 vai Agnese Rutka epasts rutka.agnese@inbox.lv , tālrunis 26694922.
2. Fotokonkursa mērķis – stiprināt Neretas novada iedzīvotājos piederības sajūtu
un mīlestību pret savu zemi, savu novadu. Veicināt viņu iesaisti Neretas
novada tēla veidošanā, vienlaikus radot krāšņas, mākslinieciskas un
kvalitatīvas Neretas novadu raksturojošas bildes.
3. Konkursā var piedalīties ikviens Neretas novada iedzīvotājs, kurš iesniedzis
fotogrāfiju atbilstoši fotokonkursa “Mans Neretas novads” (turpmāk tekstā –
Nolikums) noteikumiem.
4. Konkursa norises laiks no 2018. gada 26. septembra līdz 2018. gada 31.
oktobrim (ieskaitot).
5. Konkursa

nolikums

tiek

publicēts

pašvaldības

tīmekļa

vietnē

www.neretasnovads.lv.

II. FOTOGRĀFIJU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN NOFORMĒŠANA
6. Fotogrāfijas drīkst fotografēt ar ierīci, kurai ir fotografēšanas funkcija un
izšķirtspēja ne mazāka kā 1024x768 px, ar iespēju fotokonkursa rīkotājam to
palielināt un apstrādāt.
7. Fotogrāfijas autors, ja fotoattēlā ir kāda identificējama persona, nodrošina
attiecīgās personas informēšanu par fotogrāfijas publicēšanas vietu un mērķi.
Fotokonkursa rīkotājam iesniedz fotogrāfijā redzamās personas rakstisku atļauju
par fotogrāfijas publicēšanu.
8. Konkursa dalībnieks iesūta vienu fotogrāfiju ar komentāru vai bez tā norādot
autora vārdu, uzvārdu, telefona numuru, e-pastu.
9.

Fotogrāfijas nedrīkst būt uzņemtas panorāmskatā un pašbildes veidā.

10. Fotogrāfijas nedrīkst būt apstrādātas ar datorprogrammām.
11. Fotogrāfijas, kuras ietver pornogrāfiju, krimināla rakstura vai neveselīga
dzīvesveida (smēķēšana, alkohola vai narkotiku lietošana) ainas netiks vērtētas.
12. Fotogrāfijās nedrīkst atspoguļot piemiņas vietas un kapus.
13. Konkursa fotogrāfija iesniedzama elektroniski līdz 2018. gada 31. oktobrim
(ieskaitot), sūtot to uz e-pastu rutka.agnese@inbox.lv ar norādi – Fotokonkursam

“Mans Neretas novads”, vai personīgi (iepriekš sazinoties pa tālruni 26694922)
digitālajā datu nesējā.
14. Fotoattēli var raksturot šādas tēmas: Neretas novada vide (ainavas, ielas, parki,
ūdenskrātuves, mākslas objekti u.c.), tūrisms, aktīvā atpūta, sports, kultūras un
izklaides

pasākumi,

saimnieciskā

darbība

un

tradicionālās

prasmes

(amatniecība, lauksaimniecība, lopkopība u.c.).
15. Konkursa dalībnieks savu dalību konkursā var atsaukt līdz 2018. gada 31.
oktobrim.

III. DARBU VĒRTĒŠANA
16. Konkursa dalībnieku darbu vērtēšanu nodrošina fotokonkursa komisija piecu
locekļu sastāvā, kuras sastāvā ir Neretas novada domes un fotomākslas nozares
pārstāvji.
17. Fotokonkursa komisijas locekļi nevar būt konkursa dalībnieki.
18. Fotokonkursa komisija izvērtē iesniegtās fotogrāfijas, vērtējot tās no viens līdz
pieci.
19. Par konkursa uzvarētājiem fotokonkursa komisija izvēlas fotogrāfiju ar augstāk
iegūto punktu skaitu.
20. Ja divu autoru darbi saņem vienādu punktu skaitu, fotokonkursa komisijas
priekšsēdētāja balss ir noteicošā.
21. Fotokonkursa komisija trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņo
konkursa dalībniekiem par konkursa rezultātiem.
22. Trīs labāko fotogrāfiju autorus svinīgi apbalvo Latvijas Republikas
proklamēšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā Neretas kultūras namā.

IV. VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
23. Fotogrāfijas vērtēšanas kritēriji:
22.1. Fotogrāfijas mākslinieciskā oriģinalitāte;
22.2. Tehniskā izpildījuma kvalitāte;
22.3. Fotogrāfa individuālais redzējums.
23. Konkurss noslēdzas bez rezultāta, ja saņemti mazāk kā četri fotoattēli.

V. FOTOATTĒLU LIETOŠANAS TIESĪBAS
22. Piesakot dalību konkursā un iesniedzot fotoattēlu, konkursa dalībnieks
piekrīt visām Nolikumā noteiktajām prasībām.

23. Konkursa dalībnieks ar savu dalību fotokonkursā piekrīt, ka iesniegtā
fotogrāfija tiks izmantota Neretas novada pašvaldības publicitātes un
reprezentācijas vajadzībām bez maksas.
24. Konkursa rīkotājs fotoattēlus nenodod trešajām personām bez saskaņojuma
ar fotogrāfijas autoru.
25. Konkursa rīkotājs, publicējot fotoattēlu, norāda fotogrāfijas autoru.
26. No labākajām fotogrāfijām tiks izgatavotas foto gleznas, kuras tiks izstādītas
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītā svinīgā pasākuma norises
vietā un veidots Neretas novada kalendārs.

