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____________/paraksts/___________ 
 Valmieras Kultūras centra vadītājs  

Toms Upners 

NOLIKUMS 

Par fotokonkursu “Randiņš ar fotogrāfu” 2022.gadā  
 
 

1. Vispārējie noteikumi 
 

1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēts fotokonkurss “Randiņš ar fotogrāfu” (turpmāk – 

Konkurss). 

1.2. Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības interesi par Valmieras novadu, kā arī radīt iespēju 

fotogrāfiem (profesionāļiem un amatieriem) izrādīt savas spējas fotomākslā. 

1.3. Konkursa uzvarētāju fotogrāfijas tiks izmantotas Valmieras Kultūras centra fotoizstādē 

“Randiņš ar fotogrāfu” (turpmāk – Izstāde), kas norisināsies 2022.gada vasarā. 

1.4. Organizators ir Valmieras novada pašvaldības iestāde “Valmieras kultūras centrs” (turpmāk 

– Organizators), kas organizē Konkursa norisi un fotogrāfiju atlasi. 

1.5. Konkursa dalībnieks (turpmāk – Dalībnieks) ir fiziska persona, kura, izpildot visus šī nolikuma 

nosacījumus, ir  pieteikusi dalību Konkursam. 

1.6. Konkursa komisija (turpmāk – Komisija) ir 5 cilvēku grupa, kura izvērtēs un izvēlēsies labākos 

Dalībnieku darbus. 

 
2. Konkursa dalībnieki un darbu iesniegšana  

 
2.1. Konkursā drīkst piedalīties gan profesionāli fotogrāfi, gan fotomākslas amatieri. 

2.2. Konkurss tiek organizēts no 2022.gada 23. maija līdz 5.jūnijam. 

2.3. Fotogrāfijām jābūt uzņemtām Valmieras novadā. 

2.4. Katrs Dalībnieks drīkst iesniegt 3 (trīs) digitālas fotogrāfijas .jpg formātā, ar vismaz 3500x2500 

px izšķirtspēju. 

2.5. Fotogrāfijas nepieciešams augšupielādēt vietnē failiem.lv, katru fotogrāfiju saglabājot ar tās 

nosaukumu (piem. rītausma.jpg, cilvēki_Rūjienā.jpg utt.). 

2.6. Dalībnieks failiem.lv saiti un nelielu informāciju par sevi (vārds, uzvārds, dzīvesvieta, telefona 

numurs) nosūta uz e-pasta adresi sintija.milberga@valmierasnovads.lv. 

 

3. Darbu vērtēšana 

 

3.1. Dalībnieku darbu vērtēšanu nodrošina Komisija 5 (piecu) cilvēku sastāvā: 

3.1.1.  Karlīne Cercina (Valmieras Kultūras un mākslas fonda vadītāja);  

3.1.2.  Uģis Brālēns (fotogrāfs, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas pasniedzējs); 
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3.1.3.  Annija Ratniece (fotogrāfe); 

3.1.4.  Klāvs Vasiļevskis (fotogrāfs); 

3.1.5.  Sintija Milberga (Valmieras Kultūras centra kultūras projektu vadītāja). 

3.2. Komisija izvērtē iesniegtos darbus attālināti, novērtējot tos 5 ballu sistēmā. 

3.3. Konkursa uzvarētāji tiek noteikti izvēloties darbus ar visaugstāko punktu skaitu. 

3.4. Vērtēšanas kritēriji: 

3.4.1.  Fotogrāfijas mākslinieciskā oriģinalitāte; 

3.4.2.  Tehniskā izpildījuma kvalitāte. 

3.5. Konkursa rezultāti Dalībniekiem tiek paziņoti nosūtot ziņu uz pieteikumā norādīto e-pastu. 

 

4. Organizatora pienākumi un tiesības 

 

4.1. Organizatoram ir pienākums pieņemt visus Konkursa pieteikumus, kas atbilst Nolikuma 

nosacījumiem. 

4.2. Organizatoram ir tiesības nepieņemt pieteikumus, ja tie neatbilst Nolikuma nosacījumiem. 

4.3. Organizatoram ir tiesības nepieņemt fotogrāfijas, kas ataino vardarbību, pornogrāfiju vai 

krimināla rakstura ainas. 

4.4. Ja Dalībnieks pieteikumā ir iesniedzis vairāk kā 3 fotogrāfijas, tad Organizatoram ir tiesības 

izlemt to, kuras 3 fotogrāfijas tiks nodotas Komisijas vērtēšanai. 

4.5. Organizators rūpējas par Pretendentu iesniegto fizisko personu datu drošību, nosakot tiem 

konfidenciālas informācijas statusu un lietošanu tikai saskaņā ar datu vākšanas mērķi, 

ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu regulējumu fizisku personu datu 

apstrādes un aizsardzības jomā; 

4.6. Organizators nodrošina, ka tiek veikti atbilstoši drošības pasākumi, lai aizsargātu Pretendentu 

datus no nejaušas, nelikumīgas iznīcināšanas, pārveidošanas, neautorizētas izpaušanas vai 

piekļuves. 

 

5. Dalībnieka pienākumi un tiesības 

 

5.1. Dalībnieks, iesūtot savu pieteikumu, apliecina, ka ir fotogrāfiju autors un īpašnieks.  

5.2. Iesniedzot darbus Konkursam, fotogrāfijas autors bez atsevišķas saskaņošanas piekrīt 

fotogrāfijas turpmākajai izmantošanai Izstādes vajadzībām.  

5.3. Gadījumā, ja pret Organizatoru tiek vērstas trešo personu prasības par autora īpašuma tiesību 

pārkāpumiem, kas tieši vai netieši saistīti ar fotokonkursa iesniegtajām fotogrāfijām, Dalībnieks 

apņemas atbildēt par šīm trešo personu prasībām un atbrīvo Organizatoru no jebkādas 

atbildības šajā sakarā. 

5.4. Dalībnieks, kura darbu Komisija ir izraudzījusies Izstādes veidošanai, nav tiesīgs atsaukt savu 

pieteikumu un iesniegtās fotogrāfijas.  

5.5. Dalībnieka pieteikums Konkursam ir apliecinājums tam, ka ar Nolikuma noteikumiem tas ir 

iepazinies un tiem piekrīt. 

 
Nolikumu sagatavoja:  
Valmieras Kultūras centra kultūras projektu vadītāja 
Sintija Milberga 


