FOTOKONKURSA NOLIKUMS
“VALSTS SVĒTKI VALMIERAS NOVADĀ”
1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1.1 Fotokonkursa ideja: Par godu valsts svētkiem, Valmieras Jauniešu māja aicina
Valmieras novada iedzīvotājus piedalīties fotokonkursā “Valsts svētki Valmieras
novadā”. Iedzīvotāji tiek aicināti iemūžināt valsts svētku svinības gan savās mājās, gan
ārpus tām - svētku galdus, cilvēkus, tradīcijas, dabu.
1.2 Fotokonkursa rīkotājs – Valmieras Jauniešu māja, Mākslinieku iela 2, Valmiera,
LV–4201; kontaktinformācija: Paula Vībāne, e-pasts: paula.vibane@valmiera.edu.lv,
tālrunis: 25714813 vai Simona Šmidte e-pasts: simona.smidte@valmiera.edu.lv,
tālrunis: 25663933.
1.3 Fotokonkursa mērķis – stiprināt Valmieras novada iedzīvotājos piederības un
lepnuma sajūtu, kā arī mīlestību pret savu zemi un savu novadu valsts svētku laikā.
1.4 Fotokonkursa dalībnieki - konkursā var piedalīties ikviens Valmieras novada
iedzīvotājs, kurš iesniedzis fotogrāfiju atbilstoši fotokonkursa “Valsts svētki Valmieras
novadā” nolikuma noteikumiem.
1.5 Konkursa norises laiks no 2021. gada 10. novembra līdz 2021. gada 19 novembrim
(ieskaitot).

2. FOTOGRĀFIJU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN
NOFORMĒŠANA
2.1 Konkursa dalībnieks uz e-pastu paula.vibane@valmiera.edu.lv iesūta vienu
fotogrāfiju ar komentāru vai bez tā norādot autora vārdu, uzvārdu, telefona numuru, epastu.
2.2 Konkursa dalībnieki piekrīt, ka iesūtītās fotogrāfijas tiks izvietotas izstādē
Valmieras pilsētā.
2.4 Fotogrāfijas autors, ja fotoattēlā ir kāda identificējama persona ir atbildīgs un
nodrošina attiecīgās personas informēšanu par fotogrāfijas iespējamu publicēšanu.
2.5 Netiks pieņemtas fotogrāfijas, kuras ietvers pornogrāfiju, kriminālu raksturu vai
neveselīga dzīvesveida (smēķēšana, alkohola vai narkotiku lietošana) ainas.
2.6 Iesniedzot darbus konkursam, fotogrāfijas autors bez atsevišķas saskaņošanas
piekrīt fotogrāfiju turpmākajai izmantošanai Valmieras Jauniešu mājas publicitātes
vajadzībām.
2.7 Konkursa fotogrāfija iesniedzama elektroniski līdz 2021. gada 19. novembrim
(ieskaitot), sūtot to fotokonkursa rīkotājiem uz e-pastu paula.vibane@valmiera.edu.lv.

3. VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
3.1 Fotogrāfiju mākslinieciskā oriģinalitāte.
3.2 Tehniskā izpildījuma kvalitāte.
3.3 Fotogrāfa individuālais redzējums.

3.4. Patriotisma un valsts piederības sajūtas veicināšana.

4. VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
4.1 Konkursa dalībnieku darbus vērtēs organizatoru veidota konkursa komisija 6
cilvēku sastāvā.
4.2 Konkursa komisija līdz 26. novembrim izvērtē iesniegtos darbus, novērtējot katru
darbu ar punktu skaitu 1-5, atbilstoši vērtēšanas skalai.
4.3 Konkursa uzvarētājus komisija izvēlas kopīgā vērtējumā, izvēloties dalībniekus ar
augstāko iegūto punktu skaitu.
4.3 Ja divu autoru darbi saņem vienādu punktu skaitu, komisijas priekšsēdētāja balss ir
noteicošā.
4.4 Fotokonkursa komisija trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, ne vēlāk kā
1. decembrī, paziņo konkursa dalībniekiem par konkursa rezultātiem.
4.5 Konkursa rezultāti tiks publicēti Valmieras Jauniešu mājas Facebook profilā, kā arī
komisija sazināsies individuāli ar konkursa laureātiem.
4.6 Fotokonkursa komisijas locekļi nevar būt konkursa dalībnieki.

