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Latvijas Alpīnistu savienības kalnu foto konkursa
“Laime ir kalnos” nolikums

1.   Foto konkursu organizē Latvijas Alpīnistu savienība (turpmāk tekstā LAS).
2. Fotogrāfijas jāpublicē autora Facebook / Instagram vietnē līdz 09.02.2023. plkst. 18:00,

pievienojot #laimeirkalnos un savā ierakstā atzīmējot (tag) Latvijas Alpīnistu savienību un
Veikals Virsotne. Lai piedalītos konkursā, autora kontam vai ierakstam uz konkursa laiku jābūt
publiskam.

3. Autori, kuriem nav Facebook / Instagram vietnes, var iesniegt fotogrāfijas vienojoties ar cita
Facebook / Instagram konta turētāju, kurš, publicējot fotogrāfiju, norāda tās autoru.

4. Viens autors konkursā drīkst piedalīties ar ne vairāk kā 4 (četrām) fotogrāfijām neatkarīgi no to
uzņemšanas laika un vietnes, kurā tās publicē. Katru fotogrāfiju vērtēs atsevišķi.

5. Iesniedzot fotogrāfijas, autors tās bez atlīdzības nodod LAS īpašumā, kas patur tiesības
iesniegto/-ās fotogrāfiju/-as publicēt LAS sociālajos tīklos, mājaslapā un citos komunikācijas
kanālos. LAS apņemas nodrošināt iesūtīto fotogrāfiju autoru autortiesību aizsardzību, publicējot
fotogrāfijas, norādot autora vārdu, uzvārdu.

6. Attēlā redzamais nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un pieklājības normas vai
pastāvošos normatīvos aktus.

7. Konkursa dalībnieks uzņemas atbildību par atļaujas saskaņošanu par fotogrāfiju publiskošanu
ar iesniegtajās fotogrāfijās redzamajiem cilvēkiem, kā arī pret iespējamām trešo personu
pretenzijām saistībā ar iesniegto fotogrāfiju publiskošanu.

8.   Konkursam iesniegto fotogrāfiju vērtēšana un apbalvošana notiks 4 kategorijās:
o “Favorīts” - uzvarētāju noteiks skatītāju balsojums ar “patīk” u.c. reakcijām pie konkrētās

fotogrāfijas, neatkarīgi no vietnes, kur tā ievietota. Tos skaitīs 09.02.2023. plkst. 18:00.
o “Māksla” - uzvarētāju izvēlēsies LAS alpīnisma komisijas izveidota žūrija, tai skaitā,

profesionāls fotogrāfs.
o “Veiksme” - izloze starp visu iesniegto fotogrāfiju autoriem.
o “Virsotne” - fotogrāfija kalna virsotnē, uzvarētāju izvēlēsies veikala Virsotne izveidota

žūrija.
9. Kategoriju “Favorīts”, “Māksla”, “Veiksme” uzvarētāji balvā saņems dāvanu karti no

alpīnisma inventāra veikala 50 eiro vērtībā. Kategorijas “Virsotne” uzvarētājs saņems
specbalvu no veikala Virsotne. Organizatoriem ir tiesības piešķirt papildus apbalvojumus
pēc saviem ieskatiem.

10. Konkursa uzvarētājus paziņos LAS Alpīnisma komisijas organizētā pasākumā 11.02.2023.,
LAS interneta vietnē Climbing.lv. Personīgi ar balvu ieguvējiem LAS sazināsies Facebook
Messenger atbilstoši profilam, no kura iesniegta fotogrāfija.
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