Latvijas Dabas muzeja fotokonkursa
„Mans putns 2019” nolikums
Konkursa organizators: Latvijas Dabas muzejs.
Konkursa atbalstītāji: SIA „Baltijas Foto Serviss”, SIA „Brīvs”, A/S „Latvijas Valsts
meži”, Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs, apgāds „Zvaigzne ABC” un žurnāls
„Vides Vēstis”.
1. Konkursa mērķis
1.1. Popularizēt sabiedrībā izpratni par putnu daudzveidību, aizsardzību un sugu
unikalitāti.
2. Konkursa dalībnieku uzdevumi
2.1. Fotografēt putnus.
2.2.Iesniegt Konkursam:
1) pieteikumu saskaņā ar formu pielikumā,
2) ne vairāk kā trīs krāsainas putnu fotogrāfijas.
3. Konkursa dalībnieki
3.1. Konkursā var piedalīties fotogrāfi – amatieri no Latvijas.
4. Konkursa norise, iesniedzamie darbi
4.1. Konkurss notiek laikā no 2019.gada 4.marta līdz 2019. gada 31. martam.
4.2. Konkursam iesniedzamie darbi ir ne vairāk kā 3 krāsainas drukātas putnu
fotogrāfijas papīra formātā 30x40 cm. Netiks pieņemtas fotogrāfijas digitālos datu
nesējos vai elektroniski iesūtītas pa e-pastu. Par atbilstošiem darbiem tiks
uzskatītas fotogrāfijas, kurās ir redzami darba autora nofotografēti putni. Tiks

izslēgtas no vērtēšanas fotogrāfijas, kurās redzami dažādi mākslīgi veidoti putnu
atveidojumi vai nedzīvi putni, vai redzamas personas.
4.3. Fotogrāfijas var būt uzņemtas gan ar profesionālo, gan amatieru fototehniku.
4.4. Dalībnieks konkursam adresētās fotogrāfijas kopā ar pieteikumu ievieto vienā
slēgtā aploksnē.
4.5. Darbi jāiesniedz līdz 2019. gada 31. martam plkst. 17.00 Latvijas Dabas
muzejā, Rīgā, K.Barona ielā 4, LV–1050 ar norādi – fotokonkursam „Mans putns
2019”. Personīgi darbus var iesniegt no pirmdienas līdz svētdienai no plkst. 09.00
līdz 17.00, ceturtdienās no plkst. 09.00 līdz 19.00, nogādājot Latvijas Dabas muzejā
1.stāvā pie administratora. Nosūtot darbus pa pastu, dalībnieks uzņemas atbildību
par darbu saņemšanu līdz šajā punktā norādītajam laikam norādītajā vietā. Pēc
31.03.2019. plkst 17.00 saņemtie darbi netiks vērtēti.
4.6. Iesniedzot pieteikumu konkursam, dalībnieks apliecina, ka iesniegtie darbi ir
viņa autordarbs. Par iesniegto darbu piederību iesniedzējam un autortiesību izpildi
atbild konkursa dalībnieks.
5. Fotogrāfiju vērtēšanas kritēriji
5.1. Darba atbilstība konkursa mērķim un Nolikumam.
5.2. Darba satura kvalitāte un unikalitāte (mākslinieciskais izpildījums un tehniskā
kvalitāte, fotografētā objekta unikalitāte un iemūžinātā brīža vienreizīgums).
6. Konkursa darbu vērtēšana
6.1. Iesniegtie darbi tiks vērtēti četrās vecuma grupās: bērni (līdz 14 gadiem),
jaunieši (15–25 gadi), pieaugušie (26–50 gadi) un seniori (vecāki par 50 gadiem).
Iesniegto darbu vērtēšanu veic komisija.
6.2. Vērtēšanas komisijas sastāvs: dabas fotogrāfi Aivars Petriņš, biedrības Foto.lv
valdes loceklis Juris Kmins, Latvijas Dabas muzeja, Dabas aizsardzības pārvaldes,
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza, SIA „Baltijas Foto Serviss”, A/S „Latvijas Valsts
meži”, SIA „Brīvs” un žurnāla „Vides Vēstis” darbam komisijā pilnvaroti pārstāvji.
6.3. Vērtēšanas komisija iesniegto darbu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs. Komisijai ir
tiesības pieprasīt papildus informāciju no dalībnieka, ja darba izvērtēšanai tāda
nepieciešama. Komisija savā darbā ievēro konfidencialitātes un personas datu
aizsardzības prasības. Konkursā pieteikto dalībnieku personu dati un papildus

informācija, kas ietverta pieteikuma anketā, netiek izpausta trešajām personām,
izņemot dalībnieka vārdu, uzvārdu un vecuma grupu.
6.4. Vērtēšana komisija izvērtē iesniegtos darbus saskaņā ar Nolikuma 5.punktā
noteiktajiem kritērijiem. Vērtēšanas komisija noteiks 12 labākos darbus (katrā
vecuma grupā 3), kuri tiks paziņoti un apbalvoti fotoizstādes „Mans putns 2019”
atklāšanas pasākumā 2019. gada 17. aprīlī. Katrā vecuma grupā tiks apbalvoti 1.3.vietas ieguvēji. Līdz fotoizstādes „Mans putns 2019” atklāšanas pasākumam
darbu vērtēšanas rezultāti izpausti netiek.
7. Rezultāti un to paziņošana, konkursa noslēgums
7.1.Konkursa rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana notiks 2019.gada 17.
aprīlī plkst. 15.00 Latvijas Dabas muzeja izstāžu zālē 2.stāvā fotoizstādes „Mans
putns 2019” atklāšanas pasākuma laikā. Konkursa rezultāti tiks publicēti interneta
vietnē www.dabasmuzejs.gov.lv.
7.2. Labāko darbu autoriem informācija par konkursa rezultātiem, noslēguma
pasākumu 2019. gada 17. aprīlī un apbalvošanas ceremoniju tiks paziņota
personīgi. Konkursa noslēguma pasākumā var piedalīties visi konkursa dalībnieki.
7.3. Konkursa noslēguma pasākumā balvas labāko darbu autoriem un veicināšanas
balvas dalībniekiem pasniegs Konkursa organizatori un atbalstītāji.
8. Konkursam iesniegto darbu publicēšana
8.1. Visas konkursam iesniegtās fotogrāfijas netiek atdotas autoriem un paliek
Latvijas Dabas muzeja īpašumā. Personas dati un iesniegtās putnu fotogrāfijas tiks
glabātas muzejā dokumentu aprites noteikumos noteiktā kārtībā.
8.2. Konkursam iesniegtās putnu fotogrāfijas var tikt izmantotas konkursa rīkotāja
organizētajā izstādē, sadarbības partnera vai konkursa atbalstītāju mājas lapās,
izdevumos, sociālajos portālos, norādot fotogrāfijas autora vārdu, uzvārdu un
vecuma grupu.
8.3. Konkursa rīkotāja – Latvijas Dabas muzeja fotoizstāde „Mans putns 2019”
muzeja apmeklētājiem būs apskatāma no 2019. gada 17. aprīļa līdz 12. maijam
muzeja 2. stāva izstāžu zālē. Fotogrāfiju izlase, ņemot vērā telpas ietilpību muzeja
zooloģijas ekspozīciju 3.stāvā, būs pieejama līdz 2020. gada 31.martam.
8.4. Labākie konkursa darbi tiks publicēti žurnālā „Vides Vēstis”.

8.5. Muzeja konkursa sadarbības partneris SIA „Brīvs” izmantos konkursa
uzvarētāju fotogrāfijas un trīs SIA „Brīvs” simpātiju fotogrāfijas kalendāram „Mans
putns 2020”. Šīm fotogrāfijām, lai tās tiktu publicētas SIA „Brīvs” kalendārā, ir jābūt
izmērā ne mazāk par 3800x2800 pikseļiem, .jpg formātā. Kalendārā publicējamo
darbu autori tiks aicināti iesniegt neliela apjoma aprakstus (līdz 1000 zīmēm) par
fotogrāfijas tapšanu vai saviem vērojumiem, fotografējot dabu. Kalendārā ievietoto
fotogrāfiju autoriem tiks piešķirti kalendāru autoreksemplāri.
Informācija par konkursu: Dmitrijs Boiko
Tel. 6 7356041, e-pasts: dmitrijs.boiko@dabasmuzejs.gov.lv

