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Biedrības „Balvu olūts”
fotogrāfiju konkursa nolikums
grāmatas „Vidzemē man būt!” izdošanai
1. Fotogrāfiju konkursa organizētājs – biedrība „Balvu olūts”
1.1. Biedrība „Balvu olūts” ir sabiedriskā labuma organizācija, kuras mērķis ir apzināt un
popularizēt Latvijas un Eiropas kultūrvēsturisko mantojumu.
1.2. Biedrības „Balvu olūts” juridiskā adrese ir „Kāpostiņu mājas”, Fabrika c., Kubulu pag.,
Balvu nov., LV- 4566.
1.3. Biedrības „Balvu olūts” misija ir lepoties ar savu valsti, tautu un zemi, atklāt to no jauna
Latvijas iedzīvotājiem un prezentēt pasaulei.
1.4. Viens no tuvākajiem biedrības „Balvu olūts” uzdevumiem 2016. gada laikā ir izdot
grāmatu „Vidzemē man būt!”. Fotogrāfiju konkurss tiek organizēts, lai sagatavotu projekta
pieteikumu 49 Vidzemē esošajām pašvaldībām un vēlāk pēc projekta apstiprināšanas izdotu
grāmatu „Vidzemē man būt!”.
2. Fotogrāfiju konkursa mērķis
2.1.Interesantu un mākslinieciski kvalitatīvu fotogrāfiju atlase par Vidzemi un
vidzemniekiem foto grāmatas „Vidzemē man būt!” izgatavošanai.
2.2. Grāmatā „Vidzemē man būt!” tiks ievietotas 4 fotogrāfijas par katru no 49 Vidzemes
novadiem vai pilsētām (skat. nolikuma 4.5.punktu). Kopā grāmatā būs 200 lpp.
3. Dalībnieki un autortiesības
3.1.Piedalīties var ikviens foto amatieris vai profesionālis, fiziska vai juridiska persona
saskaņā ar šī Nolikuma noteikumiem.
3.2.Ar katru autoru tiks noslēgts autoratlīdzības līgums kā atlīdzību par fotogrāfijām saņemot
vienu grāmatas eksemplāru. Skatītāju simpātijas balvas ieguvējs saņems pārsteiguma balvas no
foto albuma atbalstītājiem.
3.3. Biedrībai nav tiesību izmantot šīs fotogrāfijas citos nolūkos un publicēt nesaskaņojot to
ar konkrēto autoru, izņemot grāmatas parauga izveidošanu un nosūtīšanu pašvaldībām vai citām
instancēm projekta pieteikuma sagatavošanai.
4. Prasības iesniedzamajām fotogrāfijām:
4.1. Konkursam iesniedzamas kvalitatīvas fotogrāfijas, kurās attēloti vidzemnieki Vidzemē
dažādās tēmās un gadalaikos. Foto attēlu temati noteikti nolikuma pielikumā Nr.1.
4.2. Fotogrāfiju izmēri:
4.2.1. Fotogrāfijām jābūt nemazāk kā 2000 px pa īsāko malu;
4.2.2. JPG formātā, maksimālā kvalitātē;
4.2.3. Attēliem jābūt horizontāliem, ar malu proporcijām 2:3.
4.3. Fotogrāfijās atainojamie Vidzemes novadi (par katru novadu tiks atlasīti 4 attēli):
4.5.1.Aizkraukles novads;
4.5.2.Alojas novads;
4.5.3.Alūksnes novads;
4.5.4.Amatas novads;
4.5.5.Apes novads;
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4.5.6.Ādažu novads;
4.5.7.Beverīnas novads;
4.5.8.Burtnieku novads;
4.5.9.Carnikavas novads;
4.5.10.Cesvaines novads;
4.5.11.Cēsu novads;
4.5.12.Ērgļu novads;
4.5.13.Garkalnes novads;
4.5.14.Gulbenes novads;
4.5.15.Ikšķiles novads;
4.5.16. Inčukalna novads;
4.5.17.Jaunpiebalgas novads;
4.5.18.Kocēnu novads;
4.5.19.Kokneses novads;
4.5.20.Krimuldas novads;
4.5.21. Krustpils novads;
4.5.22.Lielvārdes novads;
4.5.23.Limbažu novads;
4.5.24.Līgatnes novads;
4.5.25.Lubānas novads;
4.5.26.Madonas novads;
4.5.27.Mazsalacas novads;
4.5.28.Mālpils novads;
4.5.29.Naukšēnu novads;
4.5.30.Ogres novads;
4.5.31.Pārgaujas novads;
4.5.32.Pļaviņu novads;
4.5.33.Priekuļu novads;
4.5.34.Raunas novads;
4.5.35.Ropažu novads;
4.5.36.Rūjienas novads;
4.5.37.Salacgrīvas novads;
4.5.38.Salaspils novads;
4.5.39.Saulkrastu novads;
4.5.40.Sējas novads;
4.5.41.Siguldas novads;
4.5.42.Skrīveru novads;
4.5.43.Smiltenes novads;
4.5.44.Stopiņu novads;
4.5.45.Strenču novads;
4.5.46.Valkas novads;
4.5.47.Valmieras pilsēta;
4.5.48.Varakļānu novads;
4.5.49.Vecpiebalgas novads.
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5. Fotogrāfiju iesniegšana:
5.1.Fotogrāfijas
iesniedzamas
digitālā
formātā
un
nosūtāmas
uz
e-pastu
zandaarnicane@inbox.lv;
5.2. Elektroniskā vēstulē jānorāda fotogrāfijas autors, autora kontakti un vietas vai notikuma
apraksts, norādot novadu, kur fotogrāfija uzņemta;
5.3. Fotogrāfijas iesniedzamas līdz 2016. gada 5. septembrim
6. Fotogrāfiju atlase:
6.1. Fotogrāfiju atlasi veiks biedrības „Balvu olūts” valde sadarbībā ar Aizkraukles,
Burtnieku, Cesvaines, Krimuldas, Lielvārdes, Mālpils, Naukšēnu, Ogres, Salacgrīvas,
Smiltenes un Varakļānu novadu domēm.
7. Kontaktinformācija:
7.1. Biedrība „Balvu olūts”
Adrese: „Kāpostiņu mājas”, Fabrika, Kubulu pag., Balvu nov., LV- 4566
e-pasts: zandaarnicane@inbox.lv
mājas lapa: https://www.facebook.com/balvuoluts.lv/
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