BEVERĪNAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr.90009115285
“Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224, tālr. 64281737, fax 64220890,
e-pasts:pasvaldiba@beverina.lv,

APSTIPRINĀTS
Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
J. Fūrmanis ________________

Fotokonkurss “Noķer sauli ziemā”
NOTEIKUMI
1. Vispārīgie noteikumi:
1.1. Konkursa rīkotājs:
Beverīnas novada pašvaldība. Reģistrācijas numurs: 90009115285. Juridiskā adrese:
“Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224 (turpmāk tekstā
Pašvaldība).
Fotokonkurss “Noķer sauli ziemā” (turpmāk “Konkurss”) tiek izsludināts Beverīnas novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Beverīnas vēstis”, Beverīnas novada mājas lapā
http://www.beverinasnovads.lv/ un novada sociālajos kontos.
1.1. Fotokonkursa mērķis:
Veicināt iedzīvotāju radošo darbību, rosinot sabiedrisko aktivitāti, iesaistot amatierus un
profesionālus fotogrāfus kvalitatīvu un pievilcīgu saulainu ziemas dabas ainavu un objektu
atklāšanā un radīšanā.
1.2. Dalībnieki:
Ikviens, kam hobijs ir fotografēšana neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās un profesionālajām
fotografēšanas iemaņām, saskaņā ar šo NOTEIKUMU prasībām.
1.3. Konkursa darba uzdevums:
Fotoattēlos atspoguļot konkursa nosaukuma tēmu “Noķer sauli ziemā”, atklājot gan saullēktus,
gan saulrietus, gan citas dažādas saulainas ziemas ainavas un objektus.
1.4. Fotokonkurss norisinās:
No 2021. gada janvāra līdz 15.martam .
Balsošana:
Fotokonkursa iesūtītie fotoattēli tiks ievietoti publiskajai balsošanai Beverīnas novada
pašvaldības sociālajā vietnē Facebook.com - https://www.facebook.com/Beverinasnovads/.
Balsošana norisinās no 16. – 31. martam zem fotogrāfijas nospiežot "Patīk"!
Balsojot nebūs redzams foto uzņēmuma autors.
Konkursa uzvarētājiem pārsteiguma balvas.

2. Prasības iesniedzamajām fotogrāfijām:
2.1. Konkursa tēma: “Noķer sauli ziemā!”;
2.2. Fotogrāfijas iesniedzējs ir fotogrāfijas autors;
2.3. Attēls var būt uzņemts ar jebkādu fotokameru, taču attēlam ir jābūt labas kvalitātes;
2.4. Konkursam var iesūtīt foto attēlus, kas uzņemti no 01.01. 2021. – 15.03.2021.
2.5. Viens autors var iesūtīt līdz 5 foto attēliem;
2.6. Fotogrāfijās jābūt dabas ainavām vai objektiem ar sauli.
2.7. Fotogrāfijām jābūt krāsainām, ievērojot attēla taisnstūra koncepciju (2:3);
2.8. Fotogrāfijas jāiesniedz JPEG formātā.
2.9.Iesniedzot fotogrāfijas, jāaizpilda Konkursa pieteikums, norādot autora
vārdu/uzvārdu, kontakttālruni, e-pasta adresi un citu ar fotoattēliem saistītu
informāciju (skatīt 1. pielikumu).
3. Fotoattēlu lietošanas tiesības:
3.1.Iesniedzot fotoattēlus Konkursam, fotoattēlu autors piekrīt sava darba iekļaušanai kādā
no publiskajām izstādēm Beverīnas novadā un sava vārda un uzvārda publicēšanai.
3.2.Pašvaldība iegūst bezmaksas lietošanas tiesības uz Konkursā iesniegtajām
fotogrāfijām un digitālajiem failiem, kas nonāk rīkotāja īpašumā.
3.3.Fotogrāfiju autors piekrīt, ka nesaņem atlīdzību par fotogrāfijām un Pašvaldība šīs
fotogrāfijas izmanto pēc saviem ieskatiem bez atlīdzības, norādot atsauci uz autoru.
3.4.Pašvaldība garantē nesniegt fotogrāfijas trešajām personām, ja tas saistīts ar
fotogrāfijas izmantošanu komercdarbībā, bez saskaņojuma ar fotogrāfiju autoru.
4. Konkursa dalībnieku personas datu apstrāde:
4.1.Datu apstrādes pārzinis ir Beverīnas novada pašvaldība.
4.2. Konkursa dalībnieku iegūto datu apstrādes mērķis ir nodrošināt dalību Konkursā un
risināt ar Konkursu saistītos organizatoriskos jautājumus:
4.2.1.vārds un uzvārds ir nepieciešams, lai identificētu konkrētu personu kā
fotogrāfijas/-u autoru.
4.2.2.tālruņa numurs un e-pasta adrese ir nepieciešama, lai vajadzības gadījumā
sazinātos ar Konkursa dalībnieku.

Pielikums Nr.1
PIETEIKUMA ANKETA
Fotokonkursam „ Noķer sauli ziemā”
_______________________________________________ ir iesniedzis šādus darbus:
(autora vārds, uzvārds)

Nr.

Fotoattēla nosaukums

Īss komentārs vai apraksts, norādot
fotoattēla uzņemšanas vietu

Fotogrāfijas
uzņemšanas datums

1.
2.
3.
4.
5.

Iesniedzot fotoattēlus konkursam” „Noķer sauli ziemā” fotoattēlu autors piekrīt visiem nolikuma
nosacījumiem.

Kontaktpersona __________________________
(Vārds, uzvārds)
e-pasta adrese rezultātu paziņošanai ________________________________________
Tālrunis ______________________
Datums ______________________

