
ESI MŪSU VIESIS, FOTOGRĀF!   

Fotokonkursa noteikumi 
 

“KĻŪSTI PAR MŪSU FOTOGRĀFU!” ir projekts, ko organizē Interneta saziņas nodaļa, kas 

atbild par EP tīmekļa vietni. Katra mēneša projekts būs saistīts ar kādu svarīgu un aktuālu 

jautājumu, kas ietekmē Eiropas Savienību. Rakstā, ko reizi mēnesī publicēs EP tīmekļa vietnē 

un sociālo mediju platformās, paziņos projekta sākuma un beigu termiņu.  

Projektā var piedalīties visi 18 gadu vecumu sasniegušie ES iedzīvotāji neatkarīgi no viņu 

profesijas, ar nosacījumu, ka viņi atbilst dalības kritērijiem un it īpaši noteikumam, ka viņi ir 

iesniegto fotogrāfiju autori un ka viņi atļauj Eiropas Parlamentam izmantot šīs fotogrāfijas 

publicēšanai EP tīmekļa vietnē un sociālo mediju platformās nekomerciālos nolūkos.  

Nosūtot pieteikuma veidlapu, dalībnieks piekrīt ievērot turpmāk minētos noteikumus, kā arī 

piekrīt jebkurām izmaiņām, kas tajos varētu būt izdarītas nepieciešamības gadījumā, 

piemēram, “force majeure” (nepārvaramas varas) gadījumā.  

1. Dalības kritēriji 

 

 Projektā var piedalīties ES iedzīvotāji, kas sasnieguši 18 gadu vecumu. 

 

1.1. Autortiesības 

 Iesniegtā fotogrāfija ir dalībnieka autordarbs.  

 Dalībnieks paziņo un apliecina, ka:   

o fotogrāfijas tapšanā izmantotais materiāls ir viņu īpašums;   

o nevienai trešai personai nav ne autortiesību, ne intelektuālo tiesību uz 

iesniegto fotogrāfiju; 

o iesniegtā fotogrāfija neierobežo nevienas trešās personas autortiesības vai 

intelektuālās tiesības. 

 Dalībnieks piešķir Eiropas Parlamentam neekskluzīvas tiesības bez maksas izmantot 

konkursam iesniegto fotogrāfiju, lai to publicētu EP tīmekļa vietnē un sociālo mediju 

platformās nekomerciālos nolūkos. 

 Pēc fotogrāfijas(-u) iesniegšanas dalībnieks joprojām saglabā autortiesības.  

 Ikreiz, kad Eiropas Parlaments fotogrāfiju reproducēs vai nodos apskatei plašākai 

sabiedrībai, tai pievienos ar autorību saistītu informāciju. Dalībnieks var izvēlēties 

veidu, kādā šā informāciju atspoguļos (skatīt pieteikuma veidlapu). 

 Dalībnieks paziņo un apstiprina, ka fotogrāfijas publicēšanai ir saņēmis atļauju no 

visām personām, kas attēlotas fotogrāfijā. 

 Ja žūrijas izvēlētajā fotogrāfijā ir redzami bērni, kurus var pazīt, fotogrāfam vajadzēs 

atsūtīt fotogrāfijas publicēšanas atļauju, ko ir parakstījuši fotogrāfijā redzamās 

nepilngadīgās personas vecāki vai likumīgais aizbildnis, kas dod piekrišanu 

fotogrāfijas izmantošanai. 



2. Projekta ilgums 

 

Projekts sāksies 2015. gada 9. janvārī un notiks katru mēnesi līdz septembrim (ieskaitot). 

Žūrijas un publikas balvas ieguvēji tiks paziņoti 2015. gada oktobra beigās.  

3. Pieteikšanās 

 

Dalībnieki reģistrē dalību projektā, aizpildot oficiālu dalības pieteikumu. Pieņems tikai pa e-

pastu sūtītus pieteikumus. Pa pastu vai citā veidā sūtītie dokumenti atlasē netiks ņemti vērā.  

Dalībnieki nosūta fotogrāfijas un pieteikumu uz šādu e-pasta adresi: webcom-

flickr@europarl.europa.eu, temata ailē norādot: “topic (attiecīgā mēneša tēma) entry ”. Sūtot 

pieteikumu, dalībnieks pārliecinās, vai, aizpildot pieteikuma veidlapu, ir norādīts fotogrāfijas 

nosaukums un īss (ne vairāk par 100 vārdiem) apraksts par to, kas atainots fotogrāfijā. Ir 

jānorāda arī pieteikuma iesniedzēja pilns vārds un uzvārds, vecums, mītnes zeme, derīga e-

pasta adrese, lai sazinātos ar pieteikuma iesniedzēju, un īss apraksts par sevi.    

Dalībnieki saglabā visu iesniegto materiālu kopijas, jo tie netiks atdoti atpakaļ.  

Ja nav sniegtas citādākas instrukcijas, katrs dalībnieks par mēneša tēmu var iesniegt tikai 

vienu fotogrāfiju. 

Dalībnieks drīkst iesniegt tikai vienu fotogrāfiju.  

Projekta darbu dalībnieki sūta kā e-pasta pielikumu, nepārsniedzot 5 megabaitu apjomu.    

Ikviena persona, kas vēlas piedalīties projektā, sūta vienu atsevišķu pieteikumu. 

4. Prasības attiecībā uz projektam iesniedzamo fotogrāfiju 

 

 Fotogrāfija jāiesniedz digitāli, sūtot to uz e-pasta adresi: webcom-

flickr@europarl.europa.eu 

 Var iesniegt melnbaltu vai krāsu fotogrāfiju.    

 Fotogrāfijas izšķirtspējai jābūt vismaz 72 dpi, tomēr vēlams, lai tā būtu 300 dpi. 

 Fotogrāfijas minimālais izmērs — 1024 pikseļu garākajā horizontālajā vai vertikālajā 

malā, tomēr ieteicamais izmērs ir 2048 pikseļu. Maksimālais izmērs — 9933 pikseļu 

jpg formātā. 

 Maksimālais datnes apjoms nedrīkst pārsniegt 5 megabaitus. 

 Sūtītās fotogrāfijas datnes nosaukumā jāietver dalībnieka VĀRDS un UZVĀRDS 

(piem., Luca Lombardini_EP Guest photographer.jpg)  

 Sūtītajos materiālos jānorāda fotogrāfijas nosaukums un īss apraksts, kurā nedrīkst būt 

vairāk par 100 vārdiem. 

 Dalībnieks var iesniegt arī fotogrāfiju, kura iegūta, izmantojot montāžu vai 

attēlapstrādi. Tas nozīmē, ka fotoattēlu, lai tas atšķirtos no oriģinālattēla, var 



apstrādāt, mainot krāsu vai kompozīciju, proti, izmantojot tādus paņēmienus kā 

montāža, kolāža, retuša u. c. Asuma mainīšana un toņu labošana fotogrāfijā arī ir 

atļauta.    

5. Datu aizsardzība 

 

Šā konkursa vajadzībām  ievākto personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra regulu Regulu (EK) Nr. 45/2001 par 

fizisku personu aizsardzību
1
 attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un 

struktūrās un par šādu datu brīvu apriti. Tie tiks apstrādāti tikai šā projekta vajadzībām. 

Pieteikuma iesniedzējam ir tiesības piekļūt saviem datiem un izdarīt labojumus, ja šie dati 

nav precīzi vai pilnīgi. Ja pieteikuma iesniedzējam rodas jautājumi par personas datu apstrādi, 

tos var uzdot, nosūtot e-pastu uz šādu adresi: webcom-flickr@europarl.europa.eu. 

Projekta dalībnieks piekrīt, ka Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē un sociālo mediju 

platformās izmanto un publicē pieteikumā norādītos datus attiecībā uz iesniegto darbu, ja 

dalībnieks uzvar fotokonkursā.  

Dalībniekiem jāspēj iesniegt personu apliecinošu dokumentu, kā arī pierādījumu par vecumu 

un mītnes vietu, lai Parlaments varētu pārliecināties, vai ir ievēroti noteikumi, un vajadzības 

gadījumā diskvalificēt dalībniekus, kas pārkāpuši noteikumus. 

6. Projekta žūrija 

 

Projekta žūriju veido īpaša EP vietnes redaktoru komiteja, kuras sastāvā ir EP vietnes 

fotoredaktors.  

7. Apbalvošana 

 

Par uzvaru katra mēneša projekta uzvarētājam paziņos pa e-pastu, un EP tīmekļa vietnē un 

sociālo mediju platformās un publicēs rakstu par uzvarētāju un viņa foto, kā arī uzvarējušo 

fotogrāfiju. Visa projekta cikla beigās žūrija noteiks galīgo uzvarētāju. Konkursa gaitā 

publikai būs iespēja balsot par savu favorītu no 10 labākajām mēneša fotogrāfijām. 

Fotogrāfija, kas būs saņēmusi visvairāk balsu, saņems publikas balvu. Abi uzvarētāji saņems 

uzaicinājumu izveidot foto reportāžu par novembra plenārsēdi Strasbūrā. Lūdzu, ņemiet vērā, 

ka uzvara konkursā nekādā gadījumā nedod tiesības ne uz darba piedāvājumu Eiropas 

Parlamentā, ne uz atlīdzību par fotogrāfiju. Tomēr Eiropas Parlaments apņemas segt 

izmaksas, kas būs saistītas ar projekta uzvarētāja līdzdalību plenārsēdē (ceļa izdevumi, 

apmešanās izdevumi u. c.). 

                                                           
1
 http://www.europarl.europa.eu/tools/disclaimer/documents/l_00820010112fr00010022.pdf 

mailto:webcom-flickr@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/tools/disclaimer/documents/l_00820010112fr00010022.pdf


8. Atbildības ierobežojums 

 

Eiropas Parlaments neuzņemas nekādu atbildību par konkursam iesniegto darbu saturu. Par 

trešo personu tiesību aizskaršanu atbildīgs ir tikai konkursa dalībnieks. 

Eiropas Parlaments nekādā gadījumā nav atbildīgs ne par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, 

ko varētu radīt līdzdalība konkursā, ne par finansiālu zaudējumu atlīdzināšanu.   

Eiropas Parlaments nekādā gadījumā nav atbildīgs, ja projekts tiek aizkavēts, atcelts vai 

pārtraukts nevis pēc EP vēlēšanās, bet citu iemeslu dēļ. 

9. Citi jautājumi  

 

Eiropas Parlaments patur tiesības noraidīt pieteikumu dalībai proejktā, ja tā iesniedzējs nav 

ievērojis šos noteikumus, ja iesniegtā fotogrāfija aizskar trešo personu tiesības vai ir 

piedauzīga.   

Projekta norise ir pakļauta Beļģijas likumiem. 

Tikai un vienīgi Beļģijas tiesu iestādes ir kompetentas izšķirt radušos strīdus, kurus nav 

iespējams nokārtot, savstarpēji vienojoties. 

 


