
     

 

 

 

 

LOB FOTO KONKURSS “DABAS V ĒRTĪBAS RĪGĀ” 

 

1. Konkursa mērķis: popularizēt sabiedrībā dabas vērtību vērošanu un izpēti Rīgā, Daugavas 

piekrastē, to dokumentēšanu un vērojumu ziņošanu dabas novērojumu portālā 

www.dabasdati.lv, kas kopumā sekmēs Latvijas dabas vērtību apzināšanu un aizsardzību. 

2. Konkursam iesniedzamā darba forma: fotogrāfija, kurā dokumentēta putna, tauriņa vai 

spāres novērojums. 

3. Vērt ēšanas kritēriji:  

• darba atbilstība konkursa mērķim; 

• darba formas atbilstība (putna, tauriņa vai spāres novērojums); 

• darba sarežģītība (mākslinieciskais izpildījums, fotografētā objekta unikalitāte un 

iemūžinātā brīža vienreizīgums). 

4. Konkursa r īkotājs: Latvijas Ornitoloģijas biedrība ar Latvijas vides aizsardzības fonda 

finansiālu atbalstu. 

5. Konkursa mērķauditorija:  dabas vērotāji un fotogrāfi, t.sk. amatieri, no Latvijas. 

6. Vērt ēšana: darbi tiks vērtēti divās grupās: 

• Labākais putna novērojums; 

• Labākais tauriņa vai spāres novērojums. 

7. Konkursa vērt ēšanas komisija:  

• Ruslans Matrozis (Ķengaraga izpētes ekspedīciju vadītājs); 

• Latvijas Ornitoloģijas biedrības pārstāvis; 

• Portāla Dabasdati.lv pārstāvis. 

8. Obligātas prasības: 

• katrs dalībnieks drīkst iesniegt neierobežotu skaitu fotogrāfiju, tās ievietojot portālā 

www.dabasdati.lv sadaļā “Pievienot novērojumu” (lai pievienotu novērojumu – 

vispirms nepieciešama reģistrācija portālā); 

• pie katra novērojuma jānorāda vieta, kur novērojums veikts, atzīmējot to kartē; 

• foto konkursā var piedalīties novērojumi, kas veikti Rīgas pilsētas teritorijā, viena 

kilometra robežās ap Daugavu;  

• konkursā piedalās 2014. gadā veiktie novērojumi; 



• pēc novērojuma pievienošanas portālā www.dabasdati.lv, jānokopē saite uz 

novērojumu un tā jānosūta uz e-pastu riga@lob.lv, ar atzīmi “Foto konkursam”. Foto 

konkursā piedalās tikai tie novērojumi, kuri ir iesūtīti uz e-pastu: riga@lob.lv. E-pastā 

jānorāda arī novērotāja vārds, uzvārds un telefona numurs.   

9. Par iesniegto darbu piederību iesniedzējam un autortiesību izpildi atbild iesūtītājs. 

10. Darbu iesniegšana: novērojumi jāpievieno www.dabasdati.lv un jānosūta uz e-pastu 

riga@lob.lv līdz 2014. gada 25. oktobrim. Pēc norādītā termiņa saņemtie darbi konkursā 

nepiedalīsies. 

11. Darbu izstādīšana: Fotokonkursa laureātu apbalvošana notiks 2014. gada 8. novembrī par to 

uzvarētājiem iepriekš paziņojot. Informācija par konkursa uzvarētājiem tiks publicēta arī 

Latvijas Ornitoloģijas biedrības interneta lapā un portālā Dabasdati.lv.  

12. Darbu publicēšana: Labākie darbi, norādot autoru, tiks publicēti žurnālā “Putni dabā” un 

Latvijas Ornitoloģijas biedrības interneta lapā www.lob.lv . 

 

Informācija par konkursu: Agnis Bušs, agnis@putnidaba.lv 

 

 


