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29.02.2012. sēdes lēmumu
(protokols Nr.3, 13.§)

Kocēnu novada fotokonkursa nolikums

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Konkursu rīko Kocēnu novada dome (turpmāk tekstā – Rīkotājs), Alejas iela 8, Kocēni, 
Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220, reģistrācijas Nr.90009114171.

1.2. Konkursa mērķis ir mākslinieciski kvalitatīvu un atraktīvu fotogrāfiju atlase Kocēnu novada 
informatīvo materiālu, izdevumu veidošanai, reprezentācijas vajadzībām un fotoizstādei. 

1.3. Konkursā  var  piedalīties  jebkura persona,  kura  iesniegusi  pieteikumu  dalībai  konkursā 
atbilstoši konkursa nolikuma (turpmāk tekstā – Nolikums) noteikumiem.

1.4. Ar  Nolikumu var iepazīties un bez maksas Nolikuma kopijas var saņemt Kocēnu novada 
domes administrācijā un pagastu pārvaldēs. Elektroniski konkursa nolikums un pieteikuma 
anketas  pieejamas  internetā  –  Kocēnu  novada  domes  interneta  mājas  lapā 
www.kocenunovads.lv.

1.5. Konkursa pieteikumu iesniegšana sākas pēc konkursa izsludināšanas Kocēnu novada domes 
informatīvajā  izdevumā  “Kocēnu  Novada  Vēstis”  un  interneta  mājas  lapā 
www.kocenunovads.lv. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2012. gada 1. oktobrim.

1.6. Piedāvājumi,  kas  nav  iesniegti  noteiktajā  kārtībā vai  saņemti  pēc  Nolikumā  norādītā 
termiņa, netiek izskatīti.

2. Konkursa pieteikumu iesniegšanas kārtība un noformēšana

2.1. Piedāvājumi iesniedzami līdz  2012. gada 1. oktobrim  Kocēnu novada domes Lietvedības 
nodaļā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, LV-4220.

2.2. Saņemot  Piedāvājumu  fotokonkursam,  Rīkotājs  Pretendentus  reģistrē  Piedāvājumu 
iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā tiek iereģistrēts Piedāvājuma iesniegšanas datums, 
laiks, autors.

2.3. Fotoattēlu tehniskie un saturiskie parametri:
2.3.1. Fotogrāfijas iesniedzējam obligāti ir jābūt fotogrāfijas autoram.
2.3.2. Attēlā  redzamais  nedrīkst  pārkāpt  vispārpieņemtās  morāles  un  pieklājības 
normas vai pastāvošo likumdošanu.
2.3.3. Attēlā nedrīkst būt vardarbība, pornogrāfija un cita veida aizskarošs un amorāls 
saturs.
2.3.3. Attēlam jābūt taisnstūrveida (horizontāli, vertikāli, kvadrāts).
2.3.4. Fotogrāfija var būt krāsaina vai melnbalta.
2.3.5. Uz  bildes  nedrīkst  būt  nekādi  datumi,  uzraksti,  logotipi  (izņemot  tos,  kas  ir 
redzami pašā fotogrāfijā) vai paraksti.
2.3.6. Fotogrāfijas nedrīkst būt digitāli ierāmētas.
2.3.7. Attēla  pēcapstrāde  pieļaujama  tikai  un  vienīgi  attēla  tehniskās  kvalitātes 
uzlabošanai,  kas  nemaina  un  neietekmē attēla  saturu.  Fotogrāfijai  jābūt  dokumentāli 
korektai un nemanipulētai.
2.3.8. Fotogrāfija nedrīkst būt izveidota apvienojot vairākus attēlus.

http://www.kocenunovads.lv/
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2.3.9. Fotogrāfija nedrīkst būt selektīvi rediģēta (kādas detaļas vai fragmenta būtiska 
pārveidošana vai iekopēšana no cita attēla).
2.3.10. Fotoattēlu  izmērs  21  cm  X  15  cm.  Iesniedzot  fotoattēlu,  jāiesniedz  arī  tā 
digitālais fails min A4 fotoattēla offset drukas kvalitātē (min. 300 dpi izšķirtspēja). 

2.4. Katrs pretendents var iesniegt līdz 20 fotoattēliem. Fotoattēli ar digitāliem failiem jāiesniedz 
A4 izmēra aploksnē. Uz aploksnes jānorāda Pieteikuma iesniedzēja (autora) vārds, uzvārds, 
datums un uzraksts “Kocēnu novada fotokonkursam”. Piedāvājumam jāpievieno aizpildīta 
Pieteikuma anketa (skat. pielikumu Nr. 1).

2.5. Fotoattēliem jāraksturo Kocēnu novadu un tā sabiedriskās aktivitātes un jāaptver sekojošas 
tēmas:

 Kocēnu novada kultūrvēsturiskie objekti;
 Kocēnu novads visos gadalaikos; 
 Tūrisms, aktīvā atpūta un sports;
 Kocēnu novada sporta un izklaides pasākumi;
 Kocēnu novada uzņēmējdarbība;
 Fotoattēlos jāatspoguļo arī novada viesi un iedzīvotāji iepriekšminētajos objektos un 

pasākumos.
2.6. Fotoattēli nedrīkst būt vecāki par 2011. gada 1. janvāri.

Iesniegto piedāvājumu izvērtēšana

2.7. Iesniegtos piedāvājumus izvērtē konkursa žūrijas komisija 5 cilvēku sastāvā, ko apstiprina 
ar Kocēnu novada domes priekšsēdētāja izdotu rīkojumu.  Komisijas darbā tiek pieaicināts 
profesionāls fotogrāfs.

2.8. Visi noteiktā kārtībā iesniegtie piedāvājumi tiek izskatīti konkursa izvērtēšanas komisijas 
sēdē līdz 2012. gada 1. novembrim.

2.9. Komisijas sēdē tiek noteikti  ne vairāk kā 25 labākie Kocēnu novada fotoattēli,  kas tiek 
atlasīti pēc šādiem kritērijiem:

Izvērtēšanas kritēriji
Maksimālais 
punktu skaits 
izvērtējumā

Fotoattēlu mākslinieciskā vērtība 10
Kocēnu novads kā tūrisma galamērķa atspoguļojums fotoattēlos 10
KOPĀ 20

2.10. Par konkursa pirmo trīs vietu ieguvējiem tiek atzīti to fotoattēlu autori,  kuri ir saņēmuši 
summā vislielāko punktu skaitu.

2.11. Konkursa laikā atlasītie ne vairāk kā 25 labākie fotoattēli tiek piedāvāti publiskai apskatei 
Kocēnu novada iedzīvotājiem un viesiem izstādes veidā.

2.12. Konkursa izvērtēšanas komisija pieņem lēmumu par konkursa uzvarētāju un naudas balvu 
fonda sadali saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.

2.13. Ne  vēlāk  kā  5  (piecu)  darba  dienu laikā  pēc  konkursa  komisijas  lēmuma  pieņemšanas 
Rīkotājs pa pastu izsūta paziņojumus pretendentiem par konkursa rezultātiem.



Konkursa uzvarētāji un apbalvojumi

2.14. Pretendents,  kas konkursa kārtībā  tiek atzīts par uzvarētāju (pirmā vieta),  saņem naudas 
balvu LVL 50,- (piecdesmit lati) apmērā.

2.15. Otrās vietas ieguvējs saņem naudas balvu LVL 40,- (četrdesmit lati) apmērā.
2.16. Trešās vietas ieguvējs saņem naudas balvu LVL 30,- (trīsdesmit lati) apmērā.
2.17. Komisijai ir tiesības nenoteikt konkursa uzvarētāju, un kopējo balvu fondu sadalīt, piešķirot 

vairākas otrās un/vai trešās vietas laureātus.
2.18. Par katru izstādei atlasīto fotoattēlu tā autors saņem atlīdzību LVL 5,- (pieci lati) apmērā.

3. Konkursa komisijas tiesības un pienākumi

3.1. Konkursa uzvarētājs tiek noteikts ar konkursa izvērtēšanas komisijas lēmumu.
3.2. Komisijai ir tiesības:

3.2.1. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
3.2.2. neizskatīt piedāvājumus , kas neatbilst konkursa Nolikuma prasībām;
3.2.3. pieprasīt papildus informāciju no pretendentiem, kas piedalās konkursā;
3.2.4. lemt par konkursa termiņa pagarināšanu;
3.2.5. nepiešķirt pirmo vietu;
3.2.6. piešķirt atsevišķas veicināšanas balvas; 
3.2.7. no iesniegtajiem pieteikumiem izvēlēties fotoizstādei piemērotākos darbus.

3.3. Komisijas pienākumi:
3.3.1. izskatīt pretendentu iesniegtos fotoattēlus;
3.3.2. noteikt konkursa uzvarētājus un sadalīt konkursa naudas balvas.

3.4. Konkursa komisijas locekļi nevar būt konkursa dalībnieki.
3.5. Konkursa komisijas lēmumu ieraksta protokolā, ko paraksta visi komisijas locekļi.

Pretendentu tiesības un pienākumi

3.6. Līdz konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jebkurš dalībnieks var grozīt vai 
atsaukt savu piedāvājumu.

3.7. Katrs pretendents var iesniegt ne vairāk kā 20 fotoattēlus.
3.8. Iesniedzot  pieteikuma anketu konkursam, pretendents pieņem un piekrīt  visām konkursa 

Nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām.
3.9. Pretendenti,  kuru  fotoattēli  tiks  atlasīti  Kocēnu  novada  fotoattēlu  izstādei  apņemas  bez 

atlīdzības nodot Kocēnu novada domei savas mantiskās autortiesības, kas attiecināmas uz 
fotoattēliem (fotofailiem) un nodot šos fotoattēlus Kocēnu novada domei. 

4. FOTOATTĒLU LIETOŠANAS TIESĪBAS

4.1. Kocēnu  novada  dome  iegūst  bezmaksas  lietošanas  tiesības  fotoattēliem  un  digitālajiem 
fotofailiem,  kas  atlasīti  Kocēnu  novada  fotoattēlu  izstādei.  Šie  fotoattēli  tiek  nodoti 
pašvaldībai  un  to  autora  mantiskās  autortiesības  tiek  nodotas  Kocēnu  novada  domei. 
Fotoattēli tiek nodoti glabāšanai Kocēnu novada arhīva krājumos. 

4.2. Fotoattēlus un digitālos fotofailus, kuri netiek izmantoti izstādes veidošanā, Pretendenti var 
saņemt atpakaļ Kocēnu novada domes Lietvedības nodaļā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu 
pagastā, Kocēnu novadā, LV-4220.



1. pielikums – Pieteikuma anketa
2. pielikums – Līguma projekts.

Domes priekšsēdētājs                                                                                                            Jānis Olmanis
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