LIELVĀRDES NOVADA KULTŪRAS CENTRS
Parka iela 3, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070, tālr. 26170364, e-pasts: iveta.bule@lielvarde.lv, PVN reģ.Nr.90000024489

APSTIPRINĀTI

LIELVĀRDES NOVADA SVĒTKI 2019 „Zīmju ceļš Rīta zvaigznes Zīmē”
FOTOKONKURSS „Kā Rīta zvaigzne Lielvārdē”
NOTEIKUMI

1. Fotokonkursa rīkotājs: Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs,
Lielvārdes novada pašvaldība.
2. Fotokonkursa mērķis: Atlasīt mākslinieciski kvalitatīvas, interesantas un Lielvārdes būtību
raksturojošas fotogrāfijas izstādes „Kā Rīta zvaigzne Lielvārdē”
veidošanai un Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja krājuma
papildināšanai.
3. Dalībnieki: Piedalīties var ikviens foto amatieris vai profesionālis saskaņā ar šī Nolikuma
noteikumiem.
4. Fotogrāfiju iesniegšanas kārtība un noformēšana:
4.1. Konkursam iesniedzamas ne vairāk kā 5 (piecas) agrāk nepublicētas, kvalitatīvas,
mākslinieciskas fotogrāfijas, kurās attēlota Lielvārde dažādos gadalaikos.
4.2. Fotoattēliem jāraksturo sekojošas tēmas:
4.2.1. Lielvārdes kultūrvēsturiskie objekti;
4.2.2. Lielvārdes pilsētvide (ainava, ielas, parki, ūdenskrātuves, mākslas objekti, u. c.);
4.2.3. tūrisms, aktīvā atpūta un sports Lielvārdē;
4.2.4. kultūras un izklaides pasākumi Lielvārdē;
4.2.5. saimnieciskā darbība un tradicionālas prasmes Lielvārdē (amatniecība,
lauksaimniecība, lopkopība, u.c.);
4.2.6. Lielvārdes iedzīvotāji ikdienā un svētkos;
4.2.7. pilsētas viesu brīvā laika pavadīšana Lielvārdē.
4.3. Fotogrāfijas iesniedzamas izdrukātā A3 (30x40 cm; 30x42 cm vai 30x45 cm, bez baltas
apmales) formātā. Katram fotoattēlam jāpievieno atsevišķa lapa, uz kuras norādīts autora
vārds un uzvārds, kontakttālrunis, fotoattēla nosaukums, īss tā apraksts (ja iespējams) un
fotogrāfijas uzņemšanas laiks. Iesniedzot fotogrāfijas, jāiesniedz arī to digitālie faili ar
norādītu nosaukumu un autora vārdu, uzvārdu. Digitālie faili sūtāmi uz e- pastu:
muzejs@lielvarde.lv vai arī nogādājami digitālā datu nesējā Andreja Pumpura Lielvārdes
muzejā.
4.4. Fotogrāfijas iesniedzamas līdz 2019. gada 12. jūlijam Andreja Pumpura Lielvārdes
muzejā pa pastu vai personīgi ar norādi – Fotokonkursam.
Adrese: E. Kauliņa aleja 20, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070.
4.5. Fotokonkursā netiks vērtēti sekojoši pieteikumi:
4.5.1. fotogrāfijas, kuru saturs neatbilst konkursa mērķim;
4.5.3. fotogrāfijas, kas iesniegtas pēc nolikumā noteiktā termiņa.

5. Konkursam iesniegto darbu vērtēšana: Darbus vērtēs konkursa rīkotāju izveidota žūrija, un
konkursa rezultāti tiks paziņoti izstādes

„Kā Rīta zvaigzne Lielvārdē” atklāšanas pasākumā
2019. gada 26. jūlijā Andreja Pumpura Lielvārdes
muzejā.
6. Konkursa galvenā balva: Lielvārdes josta.
7. Fotoattēlu lietošanas tiesības:
6.1. konkursam iesniegtie fotoattēli un digitālie faili netiek atgriezti autoram, un rīkotājs iegūst
to bezmaksas lietošanas tiesības;
6.2. iesniedzot darbus konkursam, fotogrāfijas autors bez atsevišķas saskaņošanas piekrīt
fotogrāfiju turpmākai izmantošanai Lielvārdes publicitātes vajadzībām;
6.3. konkursa rīkotāji garantē nenodot fotoattēlus trešajām personām, ja tas saistīts ar fotoattēlu
izmantošanu komercdarbībā, bez saskaņojuma ar fotogrāfijas autoru;
6.4. iesniegto darbu publikācijas gadījumā obligāti tiek norādīta atsauce uz autoru;
6.6. fotogrāfijas autors uzņemas atbildību par atļaujas saskaņošanu ar fotoattēlos redzamajiem
cilvēkiem par fotogrāfiju publicēšanu.

