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Fotokonkursa “Ropažu novads cauri gadalaikiem, mierā un kustībā” nolikums
Izdots saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 4.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1.

2.
3.
4.

Fotokonkursa “Ropažu novads cauri gadalaikiem, mierā un kustībā” (turpmāk – konkurss)
mērķis ir iemūžināt Ropažu novada dabas ainavas, pilsētvidi, dzīvesvidi un notikumus, kas
atspoguļo un pauž laikmeta vērtības, pārliecības, zināšanas, tradīcijas un ietekmē vietējās
kopienas identitāti, tagadni un arī nākotni.
Konkursā var piedalīties jebkurš interesents, neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās un
profesionālajām fotografēšanas iemaņām.
Konkursa rīkotājs: Ropažu novada pašvaldība.
Konkursa nolikums pēc tā apstiprināšanas tiek publicēts Pašvaldības tīmekļvietnē
www.ropazi.lv.
II. Konkursa norise

5. Konkursam ir 4 (četras) kārtas, kurās var iesniegt darbus: ziema, pavasaris, vasara un
rudens.
6. Darbu iesniegšana kārtās notiek šādos termiņos:
6.1. 1. kārtā “ziema” darbus var iesniegt līdz 25. martam;
6.2. 2. kārtā “pavasaris” darbus var iesniegt līdz 10. jūnijam;
6.3. 3. kārtā “vasara” darbus var iesniegt līdz 9. septembrim;
6.4. 4. kārtā “rudens” darbus var iesniegt līdz 2.decembrim.
7. Konkursam ir noteiktas šādas tēmas, kurās var iesniegt darbus:
7.1. daba;

7.2.
7.3.
7.4.

pilsētvide, dzīvesvide;
notikumi, pasākumi;
portrets.
III. Darbu iesniegšanas nosacījumi

8. Fotogrāfijas iesūtāmas digitālā formātā un krāsainā vai melnbaltā versijā uz e-pastu:
fotokonkurss@ropazi.lv.
9. Par katru tēmu persona var iesūtīt no 4-10 fotogrāfijām.
10. Fotogrāfijām datnes nosaukumā jāiekļauj: fotogrāfijas numurs, autora uzvārds, kārtas
nosaukums (ziema/pavasaris/vasara/rudens).
11. Iesniedzot fotogrāfijas tām jāpievieno plašāks apraksts word formātā: autora vārds,
uzvārds, foto nosaukums, datums, vietas apraksts; notikumiem jāpievieno arī pasākuma
nosaukums vai apraksts; portretiem - nepieciešams neliels apraksts par cilvēku un šī cilvēka
rakstiska piekrišana personas datu apstrādei.
12. Fotogrāfijas kvalitātei jāatbilst šādiem kritērijiem: fotogrāfijas izšķirtspējai jābūt ne
mazākai par 2240x1680 - 4 Megapixel līdz 2560x1920 - 5 Megapixel, A3 līdz A2
formātam.
13. Fotografēšanas vietai ir jābūt Ropažu novada teritorijā.
14. Attēlā redzamais nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un ētikas normas vai
normatīvos aktus, organizatori patur tiesības izvērtēt katra gadījuma atbilstību morāles,
ētikas un normatīvo aktu normām.
15. Nosacījumiem neatbilstošas fotogrāfijas, kā arī bez pievienota apraksta word formātā,
netiks nodotas vērtēšanai.
IV. Darbu vērtēšana un izmantošana
16. Iesniegto fotogrāfiju vērtēšanu veic Ropažu novada iedzīvotāji, balsojot par sev
tīkamākajām fotogrāfijām un vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija), kas tiek izveidota
ar Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumu 7 (septiņu) locekļu sastāvā.
Komisijas sastāvā ir profesionāls fotogrāfs, pārstāvji no Ropažu novada mākslas skolām un
Ropažu novada pašvaldības darbinieki.
17. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no Komisijas locekļiem.
18. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sekretāru, kas veic protokolēšanu ievēl no
Komisijas locekļu vidus.
19. Fotogrāfijas vērtē pēc šādiem kritērijiem:
19.1. mākslinieciskā kvalitāte un risinājums atbilstoši fotogrāfijas izvēlētajai tēmai;
19.2. veiksmīgi izmantota oriģinalitāte;
19.3. tehniskā kvalitāte.
20. Nosakot uzvarētājus tiek ņemts vērā iedzīvotāju balsojums un Komisijas balsojums.
21. Fotogrāfiju izmantošanas tiesības:
21.1. iesniedzot darbus konkursam, fotogrāfijas autors bez atsevišķas saskaņošanas piekrīt
fotogrāfiju turpmākajai izmantošanai Ropažu novada pašvaldības publicitātes
vajadzībām;
21.2. fotoattēlu publicēšanas un lietošanas gadījumos tiks nodrošināta atsauce par fotogrāfiju
autoriem.
V. Apbalvošana

22. Katrā kārtā tiks apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji, apbalvošana notiek pēc katras kārtas
noslēguma.
23. Katrai kārtai ir noteiktas šādas balvas:
23.1. 1. vietas ieguvēji saņems iespēju izmantot kādu piedāvājumu no Ropažu novada
uzņēmējiem;
23.2. 2. un 3. vietas ieguvējiem balvās dāvanu grozs ar Ropažu novada uzņēmēju
ražojumiem.
24. Pēc Komisijas vērtējuma iespējams arī piešķirt veicināšanas balvas.
25. Finanšu līdzekļi Konkursa organizēšanas izdevumu segšanai tiek paredzēti Ropažu novada
pašvaldības kārtējā gada budžetā.
26. Foto konkursa noslēgumā tiks rīkota godalgoto darbu izstāde, izdota foto grāmata,
fotogrāfijas plānots izmantot Ropažu novada vajadzībām atsaucoties uz autoru līdzdalību.
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