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Reģ. Nr. 90009115957, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Tālr. 63976100, fakss 63960524, e-pasts vecumnieki@vecumnieki.lv

APSTIPRINĀTS
Vecumnieku novada Domes
25.06.2020. sēdē
(Prot.Nr.13, 7.§)

NOLIKUMS
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2020. gada 25. jūnijā

Fotokonkursa “Mans Vecumnieku novads” nolikums
1. Vispārējie noteikumi
1.1. Fotokonkursu “Mans Vecumnieku novads” (turpmāk – Konkurss) rīko Vecumnieku
novada dome (turpmāk dome), juridiskā adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku
pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933, reģistrācijas Nr. 90009115957, sadarbībā ar
Vecumnieku Tūrisma informācijas punktu.
1.2. Konkursa mērķis – iesaistīt novada iedzīvotājus kvalitatīvu un novadu raksturojošu
fotogrāfiju radīšanā par Vecumnieku novadu un fotoattēlu krājumu papildināšanā domes
kalendāra un informatīvo izdevumu veidošanai, ievietošanai domes mājaslapā
www.vecumnieki.lv, sociālo tīklu kontos Facebook un Instagram, kā arī citos domes
publicitātes materiālos (viss kopā turpmāk – publiskošana).
1.3. Konkursa dalībnieki: piedalīties aicināts ikviens Vecumnieku novada iedzīvotājs.
Konkursa dalībniekam, kas 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 Konkursa organizatoriem
parakstītu apliecinājumu par piekrišanu jaunieša dalībai konkursā (sk. 1.pielikumu).
1.4. Iesniedzot darbu, Konkursa dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar Konkursa nolikumu
un piekrīt tā nosacījumiem.
1.5. Ar šo nolikumu var iepazīties domes mājaslapā www.vecumnieki.lv.
1.6. Konkursa norises laiks ir no 2020. gada 29. jūnija līdz 2020. gada 13. septembrim.
1.7. Konkursa kontaktpersona ir domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Agnese Čikule
(e-pasts agnese.cikule@vecumnieki.lv, tālr. 22024545).
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2. Pieteikumu iesniegšanas kārtība
2.1. Pieteikumus, kas sastāv no fotogrāfijām un pieteikuma anketas (2.pielikums), iesniedz
elektroniski, nosūtot uz e-pastu foto@vecumnieki.lv, ar norādi „Fotokonkursam”.
Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, pieteikumam jāpievieno likumiskā pārstāvja
elektroniski parakstīts apliecinājums, ka likumiskais pārstāvis ir informēts par bērna
dalību konkursā. Ja likumiskajam nav elektroniskā paraksta, tad apliecinājums ir
jāiesniedz klātienē Vecumnieku novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā (adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku novads, LV-3933)
vai jāsūta pa pastu uz adresi - Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku novads, LV-3933.
2.2. Fotogrāfijas raksturo Vecumnieku novada vietas – dabu, apskates objektus vai ēkas, kā
arī dabas un ēku vai apskates objektu apvienojumus jebkurā gadalaikā.
2.3. Pieteikuma anketā Konkursa dalībnieki norāda savu kontaktinformāciju.
2.4. Prasības fotogrāfijām - JPG formāts, izmērs vismaz 3000x2000 pikseļi, fotogrāfija ir
uzņemta pēdējā gada laikā, Vecumnieku novadā, tā ir oriģinālfotogrāfija un iesniedzēja
autordarbs, un tā nav reklāmas materiāls. Uz attēla nav izvietoti logo, paraksti, dekoratīvi
elementi vai ierāmējumi. Fotogrāfija var minimāli tikt apstrādāta attēlu apstrādes
programmā.
2.5. Konkursa dalībnieks iesniedz fotogrāfijas bez tajos redzamajiem/atpazīstamiem
cilvēkiem (fokuss uz gadalaiku, dabu, vietu, objektu, nevis cilvēkiem).
2.6. Fotogrāfijas failu (datni) nosauc atbilstoši pieteikuma anketā norādītajam fotogrāfijas
nosaukumam.
2.7. Viens autors drīkst iesniegt ne vairāk kā trīs fotogrāfijas.
3. Vērtēšana
3.1. Fotogrāfiju vērtēšanai ar domes izpilddirektora rīkojumu izveido Konkursa rezultātu
vērtēšanas komisiju (turpmāk – Komisija).
3.2. Komisija:
3.2.1. izskata iesniegtos darbus un nosaka to atbilstību šim nolikumam (iesūtīšanas
kārtība un termiņš, darbu atbilstība konkursa mērķim);
3.2.2. nevērtē darbus, kas neatbilst punktā 2.4. noteiktām prasībām;
3.2.3. nolikumam atbilstošos darbus vērtē pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem, aizpildot
vērtēšanas tabulu (3.pielikums):
3.2.3.1.
darbu tehniskā un mākslinieciskā kvalitāte, sniedzot vērtējumu no 0
(nulles) līdz 5 (pieciem) punktiem, katrā no šīm pozīcijām: kompozīcija,
izpildījums, kopskats, uztveramība un kvalitāte;
3.2.3.2.
darbu saturs, sniedzot vērtējumu no 0 (nulles) līdz 5 (pieciem) punktiem,
katrā no šīm pozīcijām: idejas oriģinalitāte, emocionālais aspekts;
3.2.4. nosaka 12 (divpadsmit) darbus, kuri tiks izmantoti 2021.gada kalendāra izveidei;
3.2.5. ja nepieciešams, pieaicina speciālistus vai ekspertus Komisijas darbā.
3.3. Komisijas locekļi nevar būt Konkursa dalībnieki.
3.4. Komisijas lēmumu noformē protokola veidā, ko paraksta visi Komisijas locekļi.
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3.5. Komisija veic vērtēšanu nedēļas laikā pēc Konkursa noslēguma (no 14. līdz 20.
septembrim).
3.6. Viens autors var ieņemt tikai vienu godalgotu vietu (t.sk., arī iesūtot maksimālo
fotogrāfiju skaitu).
3.7. Komisija savā darbā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošo fizisko personu datu
aizsardzību regulējošu normatīvo aktu prasības. Konkursa dalībnieku personu dati un
papildu informācija netiek izpausta trešajām personām, izņemot Konkursa dalībnieka
vārdu, uzvārdu.
3.8. Konkursa rezultātus publicē domes tīmekļvietnē www.vecumnieki.lv trīs darba dienu
laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas.
3.9. Visi nolikumam atbilstošie darbi tiks publicēti domes sociālo tīklu kontā
www.facebook.com. Līdz 2020. gada 4. novembrim notiks balsošana par darbiem
tiešsaistē. Fotogrāfija ar lielāko balsu skaitu (lielāko skaitu “patīk” (“like”)) saņems
skatītāju simpātiju balvu.
4. Iesūtīto fotogrāfiju izmantošana Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu
reprodukcijām
4.1. Laikā no 2020. gada 20. septembra līdz 18. oktobrim 12 fotogrāfijas tiek nodotas
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas mākslas programmas audzēkņiem fotogrāfiju
reprodukciju izveidei. Reprodukcijas tiks veidotas tehnikā, par kādu audzēkņi vienosies
ar mākslas pasniedzēju.
4.2. Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas mākslas programmas pasniedzējs, kopā ar
citiem skolas pasniedzējiem izvēlas 12 labākās reprodukcijas, kuras tiks iekļautas
Vecumnieku novada domes kalendārā, līdzās konkursu uzvarējušām fotogrāfijām.
5. Apbalvošana un darbu izstāde
5.1. 2020. gada 6. novembrī Vecumnieku tautas namā notiks izstādes atklāšana un dalībnieku
apbalvošana.
5.2. Apbalvoti tiks:
5.2.1. 12 labāko fotogrāfiju autori;
5.2.2. 12 Mūzikas un mākslas skolas mākslas programmas audzēkņu labākās
reprodukcijas;
5.2.3. skatītāju simpātiju balvas saņēmējs.
6. Pretendentu tiesības un pienākumi
6.1. Pretendenti drīkst grozīt vai atsaukt savu pieteikumu līdz Konkursa pieteikumu
iesniegšanas termiņa beigām.
6.2. Pretendentiem ir pienākums:
6.2.1. iesniegt aizpildītu pieteikuma anketu, apliecinājumu un fotogrāfijas termiņā;
6.2.2. piekrist visām šī nolikuma prasībām.
6.3. Piedaloties Konkursā, tā dalībnieki apliecina, ka:
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6.3.1. iesūtītās fotogrāfijas ir viņu pašu darbs un iesūtītājs uzņemas atbildību pret trešo
personu pretenzijām, kas varētu rasties saistībā ar fotogrāfiju publicēšanu;
6.3.2. piekrīt fotogrāfiju publiskošanai nesaņemot par to atlīdzību;
6.3.3. iesūtītāja vārds un uzvārds tiks norādīts pie viņa iesniegtajām fotogrāfijām to
publiskošanas gadījumā.
7. Fotoattēlu lietošanas tiesības
7.1. Dome iegūst bezmaksas lietošanas tiesības uz visām fotogrāfijām, kas iesniegtas
Konkursam.
7.2. Dome negarantē, ka visas iesūtītās fotogrāfijas tiks publiskotas.
7.3. Izmantojot Konkursam iesniegtos darbus, dome norāda Konkursa dalībnieka – darba
autora – vārdu, uzvārdu.
8. Konkursa dalībnieku personas datu apstrāde
8.1. Datu aizsardzības pārzinis ir Vecumnieku novada dome, adrese: Rīgas iela 29,
Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933, tālr.Nr.63976100, e-pasts:
vecumnieki@vecumnieki.lv.
8.2. Iegūto Konkursa dalībnieku datu apstrādes mērķis ir nodrošināt dalību Konkursā un
risināt ar Konkursu saistītos organizatoriskos jautājumus:
8.2.1. vārds un uzvārds ir nepieciešams, lai identificētu konkrētu personu kā darba/-u
autoru;
8.2.2. vecums ir nepieciešams, lai pārliecinātos par konkrētās personas atbilstību
Konkursa nolikuma prasībām;
8.2.3. tālruņa numurs un e-pasts adrese ir nepieciešama, lai vajadzības gadījumā sazinātos
ar Konkursa dalībnieku.
8.3. Personas datu apstrādes ilgums ir 10 gadi, lai nodrošinātu Konkursa dalībnieka kā darba
autora identifikāciju un iespēju sazināties saistībā ar darbu izmantošanu.
8.4. Konkurss ir publisks, līdz ar to dalībnieku apbalvošanas norise tiks fotografēta un filmēta.
Foto materiālos esošo personas datu apstrādes mērķis ir atspoguļot pasākumu norisi.
Fotogrāfijas un video tiks publiskoti domes vietējā informatīvajā izdevumā “Vecumnieku
Novada Ziņas”, mājaslapā www.vecumnieki.lv, sociālā tīkla kontos www.facebook.com/vecumnieki, www.instagram.com. Fotogrāfijas un video var tikt
sasaistīti ar Konkursa dalībnieka vārdu, uzvārdu.
8.5. Ar informāciju par datu subjekta tiesībām un citu informāciju par personas datu apstrādi
var iepazīties Vecumnieku novada domes iekšējos noteikumos „Vecumnieku novada
pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politika”, kas ir pieejama pie Kancelejas
nodaļas sekretāres – lietvedes un mājaslapā www.vecumnieki.lv sadaļā
Pašvaldība/Personas datu aizsardzība.
Vecumnieku novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs

G.Kalniņš
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1.Pielikums
Vecumnieku novada domes 25.06.2020. nolikumam
“Fotokonkursa “Mans Vecumnieku novads” nolikums”

APLIECINĀJUMS
Jaunieša dalībai fotokonkursā “Mans Vecumnieku novads”
Apliecinājums iesniedzams:
-kopā ar pieteikumu konkursam, parakstīts ar elektronisko parakstu;
-personīgi Vecumnieku novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese:
Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku novads, LV-3933);
-nosūtot pa pastu Vecumnieku novada domei (adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku
novads, LV-3933).

Ar šo apliecinu, ka esmu informēts/-a par ___________________________________________
mana/-as dēla/meitas/aizbilstamā/-ās vārds, uzvārds

dalību fotokonkursā “Mans Vecumnieku novads”, esmu iepazinies/-usies ar fotokonkursa “Mans
Vecumnieku novads” nolikumu (turpmāk – Nolikums) un piekrītu, ka Vecumnieku novada Dome
kā datu apstrādes pārzinis apstrādā un uzglabā informāciju par jaunieti Nolikumā un Latvijas
Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Piekrītu tam, ka mans/-a dēls/meita/aizbilstamais/-ā, ja uzvarēs Konkursā, piedalīsies Konkursa
darbu izstādes atklāšanā.

2020. gada____._____________

__________________
vecāka vai aizbildņa paraksts, atšifrējums

2.Pielikums
Vecumnieku novada domes 25.06.2020. nolikumam
“Fotokonkursa “Mans Vecumnieku novads” nolikums”
PIETEIKUMA ANKETA
____________________________________________________________________
(autora vārds, uzvārds, dzimšanas gads, datums un mēnesis)

Iesniedz Vecumnieku novada domes 2020. gada fotokonkursam “Mans Vecumnieku
novads” šādus darbus:

Nr.

Fotogrāfijas nosaukums

Fotogrāfijas uzņemšanas
datums

e-pasta adrese: ___________________________
Tālrunis: ________________________________
Ar savu parakstu, apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa, kā arī apliecinu, ka ievērošu visas
fotokonkursa “Mans Vecumnieku novads” nolikuma prasības.
Vārds, uzvārds

Paraksts

Datums

Piekrītu savu darbu iekļaušanai Vecumnieku novada domes kalendāros vai
informatīvajos materiālos, nesaņemot par to atlīdzību.

3.Pielikums
Vecumnieku novada domes 25.06.2020. nolikumam
“Fotokonkursa “Mans Vecumnieku novads” nolikums”
KONKURSA DALĪBNIEKU VĒRTĒŠANAS ANKETA
(aizpilda Konkursa vērtēšanas komisijas loceklis)

Nr.

Konkursa dalībnieka
vārds, iesniegto
fotogrāfiju skaits

Fotogrāfijas nosaukums,
uzņemšanas
datums

Tehniskā un mākslinieciskā kvalitāte
Kompozīcija
(0-5 punkti)

Izpildījums
(0-5 punkti)

Kopskats
(0-5 punkti)

Uztveramība
(0-5 punkti)

Darbu saturs
Kvalitāte
(0-5 punkti)

Idejas
oriģinalitāte
(0-5 punkti)

Emocionālais
aspekts
(0-5 punkti)

Kopā
(0-35)

