
ABLV Bank, AS 

fotogrāfu konkursa 

 

NOLIKUMS  

 

1. Konkursa rīkotājs  

ABLV Bank, AS (turpmāk tekstā – banka), reģistrācijas numurs: 50003149401, juridiskā 

adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010.  

 

2. Konkursa mērķis  

Izvēlēties fotogrāfiju sēriju bankas mākslas kolekcijai, kas tiks izmantota ikgadējā ABLV 

kalendārā (tirāža 9000 eksemplāri) un Ziemassvētku apsveikuma kartiņā.  

Bez tam, šīs sērijas fotogrāfijas tiks nodrukātas ierobežotā tirāžā (2 eksemplāri no katras 

fotogrāfijas) un izmantotas Bankas interjera noformēšanā un dāvināšanai Bankas partneriem.  

 

3. Konkursa tēma un uzdevums 

Nepieciešams radīt fotogrāfiju sēriju no 20 fotogrāfijām. Konkursa tēma ir brīva, izpildīta 

jebkurā žanrā, kas atbilst tehniskajām prasībām. Fotogrāfiju sērijai jābūt uzņemtai Latvijas 

teritorijā un jābūt vienotai ar kopīgu vadmotīvu/tēmu.  

Attēlā redzamais nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un ētikas normas vai pastāvošo 

likumdošanu. Nav ieteicams skart reliģiskas vai politiskas tēmas.  

 

4. Konkursa dalībnieki 

Konkursā drīkst piedalīties Latvijas fotogrāfijas profesionāļi un entuziasti, kuru darbi ir bijuši 

izstādīti vismaz vienā publiskā solo vai grupas izstādē. 

 

5. Pieteikšanās konkursam 

Dalību konkursā nepieciešams pieteikt, sūtot autora vārdu, uzvārdu, e-pasta adres, tālruņa 

numuru un pierādāmu informāciju par piedalīšanos vismaz vienā publiskā izstādē uz e-pasta 

adresi bildes@ablv.com līdz 2016. gada 30. septembrim. 

 

6. Darbu iesniegšanas nosacījumi 

 Katram dalībniekam jāiesniedz sērija ar 20 jaunradītām vai iepriekš publiski neizrādītām 

fotogrāfijām; 

 Vismaz vienai no fotogrāfijām tematiski jābūt atbilstošai Ziemassvētku apsveikuma 

kartiņai; 

 Fotogrāfiju formāts ir kvadrāts, izmērs ne mazāks kā 30x30 cm pie izšķirtspējas 300 dpi;  

 Fotogrāfijām jābūt melnbaltām, apstrādātām un pilnībā gatavām publicēšanai un/vai 

tālākai izmantošanai; 

 Fotogrāfijas jāiesniedz augstas kvalitātes digitālu failu formātā uz datu nesēja (CD, DVD, 
zibatmiņa) bankas birojā (Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010) vai izvietojot attēlus failu 
apmaiņas vietnē, pārsūtot bankai saiti uz tiem (bildes@ablv.com ar norādi ‘Foto 
konkursam’); 

 Reizē ar fotogrāfijām jāiesniedz sērijas nosaukums un tās apraksts (aptuveni 400 vārdi); 

 Fotogrāfiju autors apņemas nodrošināt, ka netiks pārkāptas trešo personu autortiesības 
un citas intelektuālā īpašuma tiesības. 

 

7. Konkursa darbu vērtēšanas kritēriji: 

 Fotogrāfiju atbilstība nolikuma prasībām (skaits, formāts, kvalitāte); 

 Fotogrāfiju mākslinieciskā oriģinalitāte; 

 Fotogrāfiju atbilstība konkursa mērķiem. 

 

8. Konkursa darbu vērtēšana 

Konkursa darbus vērtēs bankas izveidota žūrijas komisija, kuras sastāvā tiks iekļauti bankas 

darbinieki, mākslas un fotogrāfijas profesionāļi. 

 



9. Konkursa balva 

Banka ir tiesīgs izvēlēties nevienu, vienu vai vairākus uzvarētājus. Uzvarētājs/-i saņem 

atlīdzību 3000 EUR apmērā. Ar balvu saistītos nodokļus un nodevas apmaksā Banka.  

 

10. Konkursa termiņš 

Fotogrāfiju iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 30. jūnijs. Pēc noteiktā termiņa iesniegtie darbi 

netiks pieņemti. Konkursa uzvarētājs/-i tiks paziņots/-i līdz 2017. gada 29. jūlijam. 

 

11. Autortiesības 

Konkursā neizvēlēto Autoru darbi paliek Autoru īpašumā. 

Konkursā uzvarējušā/-o autora/-u darbu mantiskās tiesības līdz ar balvas izmaksāšanu pāriet 

bankai. Līdz ar autora mantisko tiesību nodošanu, banka ir tiesīga brīvi pēc saviem ieskatiem 

bez saskaņošanas ar Autoru izmantot fotogrāfijas savām vajadzībām. No šī brīža Autors nav 

tiesīgs izmantot nodotās fotogrāfijas komerciāliem mērķiem savā vai trešo personu labā. 

 

12. Kontaktinformācija  

Uz jautājumiem, kas saistīti ar šo konkursu, atbildēs bankas pārstāvis pa e-pastu  

bildes@ablv.com.  

mailto:bildes@ablv.com

