Fotokonkursa „Mēs – robežsargi”
NOLIKUMS
I Vispārīgie jautājumi
1. Mērķis un uzdevumi:
1.1. veicināt sabiedrības izpratni par Valsts robežsardzi un tās galvenajiem
uzdevumiem;
1.2. popularizēt robežsarga profesiju sabiedrībā;
1.3. atlasīt interesantus, atraktīvus un mākslinieciskus fotoattēlus;
1.4. labākos fotoattēlus publicēt Valsts robežsardzes tīmekļvietnē
www.rs.gov.lv un robežsardzes informatīvajos materiālos;
1.5. konkursa noslēgumā rīkot labāko fotoattēlu izstādi.
2. Fotokonkursa norise:
2.1. fotokonkurss notiek Latvijas Valsts robežsardzes 100. gadadienas
ietvaros;
2.2. norises laiks no 2019. gada 7. maija līdz 2019. gada 22. septembrim;
2.3. fotokonkursa norisi organizē Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes
Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļa;
2.4. fotokonkursā drīkst piedalīties ikviens interesents, iesniedzot
neierobežotu fotoattēlu skaitu;
2.5. fotokonkursā tiks noteikti trīs labāko fotoattēlu autori;
2.6. fotokonkursa rezultāti un uzvarētāju vārdi tiks paziņoti līdz 2019. gada
18. oktobrim, ievietojot informāciju Valsts robežsardzes tīmekļvietnē
www.rs.gov.lv un nosūtot informāciju personīgi uz norādīto fotokonkursa
dalībnieka e-pasta adresi.
3. Valsts robežsardze patur tiesības iesūtītos fotoattēlus izmantot
informatīviem mērķiem bez autora piekrišanas un autoratlīdzības samaksas, norādot
autoru.
II Fotoattēlu iesniegšana
4. Fotoattēliem jāatbilst šādai tematikai:
4.1. Valsts robežsardzes ikdiena;
4.2. Valsts robežsardzes svinīgie pasākumi un sabiedriskās aktivitātes;
4.3. valsts robežas skati;
4.4. Valsts robežsardzes dalība starptautiskajos pasākumos, misijās,
operācijās.
5. Fotoattēli jāiesniedz līdz 2019. gada 22. septembrim.
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6. Fotoattēli jāiesniedz kopā ar pieteikuma anketu un tiem jāatbilst šādiem
kritērijiem:
6.1. formāts – JPG;
6.2. izšķirtspēja ne mazāka par 6 MB jeb 3000x2000 pikseļiem.
7. Fotoattēli jāiesniedz elektroniskā formātā, nosūtot uz e-pasta adresi:
vrsmajaslapa@rs.gov.lv.
III Fotoattēlu izvērtēšana
8. Iesniegtos fotoattēlus apkopo, izvērtē un uzvarētājus nosaka fotokonkursa
žūrija laikā no 2019. gada 23. septembra līdz 2019. gada 17. oktobrim.
9. Fotokonkursa žūrijas sastāvs:
9.1. priekšsēdētājs – VRS GP Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko
attiecību nodaļas priekšnieks;
9.2. komisijas locekļi – VRS GP pārvalžu, atsevišķā dienesta priekšnieki
un VRS GP Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas amatpersonas.
10. Konkursa žūrija fotoattēlu izvērtēšanai var pieaicināt ekspertus.
11. Konkursa žūrija nosaka trīs uzvarētājus.
IV Fotokonkursa uzvarētāju apbalvošana
12. Fotokonkursa uzvarētāji tiks apbalvoti ar vērtīgām balvām 2019. gada
oktobrī Valsts robežsardzes 100. gadadienas ietvaros rīkotā pasākuma laikā Latvijas
Kara muzejā.

3

Fotokonkursa „Mēs – robežsargi”
PIETEIKUMA ANKETA
Fotoattēla autors _________________________________________________
vārds, uzvārds
_________________________________________________
tālruņa numurs, e-pasta adrese
N.p.k.

1.
2.
3.

Fotoattēla nosaukums

Uzņemšanas vieta, datums

Fotoattēlā redzamo personu
vārdi, amati (ja ir zināmi)

