EKO medija „Tīrai Latvijai” un SIA „Zaļā josta”
fotokonkurss
„FOTO MIRKĻI”
NOLIKUMS
Rīga, 2012. gada 1. augusts
1. Organizētājs
1.1. Foto konkursu ”FOTO MIRKĻI” (turpmāk tekstā Konkurss) organizē EKO
medijs Tīrai Latvijai, Mūkusalas iela 41 b, Rīga, LV-1004
1.2. Atbildīgā persona par konkursa norisi: Lāsma Slotiņa, EKO medija Tīrai
Latvijai pārstāve, tel. nr.: 27812540, e-pasts: lasmaslotina@gmail.com
2. Atbalstītāji
2.1. Konkursa informatīvie atbalstītāji ir Latvijas Vides zinātnes studentu
apvienība – www.lvzsa.lv, Radio Naba – www.radionaba.lv, SIA „Zaļā
josta” - www.zalajosta.lv
2.2. Konkursa atbalstītāji ir erafoto.lv un foto studija „Green Studio”.
3. Izsludināšanas kārtība
3.1. Konkurss tiek izsludināts 2012. gada 1. augustā.
3.2. Konkursa nolikums Konkursa izsludināšanās dienā tiek publicēts EKO
medijā „Tīrai Latvijai” – www.tirailatvijai.lv, Latvijas Vides zinātnes
studentu apvienības mājas lapā www.lvzsa.lv, Radio Naba mājas lapā
www.radionaba.lv un SIA „Zaļā josta” mājas lapā www.zalajosta.lv
3.3. Konkursu izsludina, elektroniski izsūtot konkursa nolikumu un uzaicinājuma
vēstuli visiem EKO medija „Tīrai Latvijai” reģistrētajiem lietotājiem.
4. Konkursa mērķis
Konkursa mērķis ir informēt sabiedrību par skaistākajām un sakoptākajām
Latvijas vietām, kā arī popularizēt EKO ideju karti sabiedrības vidū.

5. Konkursa dalībnieki
Konkursā drīkst piedalīties ikviens EKO medija „Tīrai Latvijai” lietotājs, kurš
pievienojis sevis uzņemtu fotogrāfiju sadaļā kartes Tīrai Latvijai/EKO ideju
kartē/sadaļā FOTO MIRKĻI.
6. Konkursa uzdevums
6.1. Dalībnieks uzņem fotogrāfiju(-as), kurā(-s) redzams sakopts dabas stūrītis,
interesants dabā notiekošs process, parādība vai vienkārši skaista Latvijas
dabas ainava.
6.2. Dalībnieks pievieno jaunu punktu EKO medija Tīrai Latvijai mājas lapā
www.tirailatvijai.lv sadaļā – Kartes Tīrai Latvijai kartē EKO ideju karte.
Izvēlas tipu – Foto mirkļi! Aizpilda pārējos laukus – nosaukums, objekta
atrašanās vieta, objekta apraksts, objekta unikālās iezīmes. Pievieno sevis
uzņemtu fotogrāfiju(-jas), norāda savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.
6.3. Pievienotajam punktam un tam atbilstošajai(-šajām) fotogrāfijai(-jām)
jāatbilst karšu sadaļas prasībām, fotogrāfijai(-jām) jāatbilst konkrētā punkta
virsrakstam.
6.4. Fotogrāfijas, kas neatbilst konkursa prasībām un punkta virsrakstam mājās
lapas autori ir tiesīgi izņemt no karšu sadaļas.
7. Konkursa norises termiņi
7.1. Konkurss piecās vērtēšanas kārtās norisinās no 2012. gada 1. augusta līdz 31.
augustam.
7.2. Konkursa pirmā kārta norisinās no 2012. gada 1. augusta līdz 8. augustam,
otrā kārta norisinās no 2012. gada 9. augusta līdz 15. augustam, trešā kārta
norisinās no 2012. gada 16. augusta līdz 22. augustam, ceturtā kārta norisinās
no 2012. ada 23. augusta līdz 29. augustam.
7.3. Piektā Konkursa kārta norisinās no 2012. gada 1. augusta līdz 31.
augustam.
8. Vērtēšanas kritēriji un uzvarētāju noteikšana
8.1. Pirmajās četrās kārtās pievienotās fotogrāfijas vērtēs žūrija, izvirzot katrā no
kārtām vienu uzvarētāju, kurš automātiski piedalās arī piektajā konkursa
kārtā.
8.2. Piektajā kārtā uzvarētāju nosaka EKO medija „Tīrai Latvijai” apmeklētāji,
balsojot par pievienotajām bildēm EKO mediju kartē. Publiskā balsošanas
kārtība un noteikumi 2012. gada 1. augustā tiks publicēti EKO medijā „Tīrai
Latvijai” www.tirailatvijai.lv.
8.3. Konkursa pirmajās četrās kārtās dalībnieks ar vienu un to pašu fotogrāfiju
var piedalīties vienu reizi. Piektajā kārtā, kad uzvarētāju nosaka publiskais
balsojums, piedalās visas pievienotās fotogrāfijas, kas pievienotas konkursa
norises laikā.

9. Konkursa rezultātu paziņošana
9.1. Konkursa ietvaros no katras kārtas tiks noteikts viens uzvarētājs, tātad
kopumā Konkursa ietvaros tiks paziņoti pieci uzvarētāji. Pirmo četru kārtu
uzvarētājus noteiks žūrija, piektās kārtas uzvarētājs tiks noteiks pēc iegūto
balsu skaita EKO medija „Tīrai Latvijai” mājas lapā www.tirailatvijai.lv.
9.2. Konkursa uzvarētāju vārdi tiks publicēti 2012. gada 31. augustā EKO medijā
„Tīrai Latvijai” – www.tirailatvijai.lv, Latvijas Vides zinātnes studentu
apvienības mājas lapā www.lvzsa.lv, Radio Naba mājas lapā
www.radionaba.lv un SIA „Zaļā josta” mājas lapā www.zalajosta.lv
9.3. Konkursa uzvarētāji par saviem rezultātiem tiks informēti personiski uz
pieteikumā norādīto e-pasta adresi nedēļas laikā pēc rezultātu oficiālas
paziņošanas.
10. Konkursa balvu fonds
10.1. Pirmo četru kārtu uzvarētāji balvās saņems – 50 bilžu attīstīšanu fotosalonā
erafoto.lv
10.2. Pēdējās kārtas uzvarētājs balvā saņems foto sesiju studijā „Green Studio”
pie profesionālās fotogrāfes Nataļjas Gorbunovas – Bogučarskas.
Papildus informācija:
Lāsma Slotiņa
Tīrai Latvijai pārstāve
E-pasts: lasmaslotina@gmail.com
Tel. nr.: 27812540
www.tirailatvijai.lv

