
 

 

 

APSTIPRINĀTS  

ar Varakļānu novada domes 

 26.07.2018. lēmumu Nr.8.2 

 

Konkursa „Dāvana pilsētai” 

N O L I K U M S 

 
1. Konkursa mērķis : 

1.1. Sekmēt dzimtās vietas piederības apzināšanos un veicināt sadarbību kopējas 

svētku sajūtas radīšanai; 

1.2. rosināt radošu pašizteikšanos, apliecinot savu individualitāti, veidojot saskaņotas, 

krāšņas ziedu un gaismas kompozīcijas; 

1.3. popularizēt floristikas meistaru un entuziastu darbību Varakļānos, kā arī izrotāt 

Varakļānu pilsētu ar ziedu un gaismu kompozīcijām, kuras ir aplūkojamas visu 

diennakti, (izmantojot gaismas efektus, arī diennakts tumšajā laikā); 

1.4. veicināt kultūras un mākslas aktivitātes pilsētā, izveidojot un iegūstot interesantu, 

saistošu Varakļānu vizuālo tēlu pašu iedzīvotāju, viesu un tūristu skatījumā. 
 

2. Organizatori: 
Konkursu organizē Varakļānu novada pašvaldība, sadarbībā ar Varakļānu kultūras 

namu. 

 

3. Dalībnieki: 
Visu paaudžu Varakļānu novada iedzīvotāji, darba kolektīvi, iestādes, uzņēmumi, 

floristi, pašdarbnieki, vai citi interesenti, kas vēlas savus meistardarbus parādīt 

skatītājiem, kā arī tie, kas vēlas ar savu darbu radīt svētku noskaņu pilsētā. 

 

4. Konkursa tēma: 
Ziedu, floristikas materiālu un gaismu kompozīcijas par tēmu “Dāvana pilsētai”, 

atveidojot savu ideju, redzējumu „par un ap” ziediem pusnaktī. 

 

5. Pieteikšanās: 
No 1.augusta līdz 8.augustam personīgi Varakļānu kultūras namā – 1.Maija laukumā 

4, Varakļānos, aizpildot pieteikuma anketu vai nosūtot to uz e-pastu 

varaklanukn@inbox.lv; tālr. Informācijai – 26363034 vai 26605778 

 

6. Konkursa noteikumi: 
6.1. Konkursa norises laiks un vieta – Varakļānu pilsēta, no 2017.gada 1.augusta 

līdz 12.augustam; 

6.2. Katrs dalībnieks sagatavo ziedu kompozīciju, izmantojot visa veida dabas un 

floristikas materiālus – ziedus, koku, mālu u.tml. (materiālu iegāde ir pašu dalībnieku 

ziņā), kā arī nodrošina kompozīcijas izgaismošanu diennakts tumšajā laikā. 

6.3. Kompozīcijas jāizvieto ar Varakļānu kultūras namu iepriekš saskaņotā vietā līdz 

10.augusta plkst. 20:30;
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6.4. Pie darba jāpievieno no organizatoriem saņemtā vizītkarte, kura tiek sagatavota 

atbilstoši pieteikuma anketai. Vizītkarti varēs saņemt Varakļānu kultūras namā, 

piesakot savu darbu un dalību konkursā; 

6.5. Piesakot darbu konkursam, dalībnieks piekrīt, ka organizatori visu informāciju, 

kas saistīta ar kompozīciju, var izmantot ar atsauci uz autoru,  jebkuros plašsaziņas 

līdzekļos pilnā apjomā, t.sk., fiksēt fotogrāfijās; 

6.6. Konkursa dalībnieki nodrošina savas kompozīcijas apskati Varakļānu pilsētas 

svētku laikā – no 10.augustā plkst. 20:30 līdz 12.augusta 20:00; 

6.7. Kompozīciju veidotājiem jāierodas uz konkursa noslēgumu un apbalvošanu – 

11. augustā, plkst.21:30 Varakļānu estrādē (citā laikā balvu izsniegšana netiks 

nodrošināta).  

6.8. Pēc konkursa norises dalībnieks ir atbildīgs par kompozīcijas novākšanu. 

 

7. Konkursa vērtēšana: 
7.1. Darbus vērtēs pašvaldības domes deputāti (žūrija) un pilsētas svētku apmeklētāji; 

7.2. Tiks vērtēta darba atbilstība tēmai, oriģinalitāte, radošums, atbilstība nolikuma 

prasībām; 

7.3. Skatītāju balsojums – 11.augustā no plkst.9:00 līdz 12:00 – Varakļānu kultūras 

namā, iespēja nobalsot par sev tīkamāko kompozīciju –„Skatītāju simpātija”; 

7.4. Tiek apbalvoti labākie darbi žūrijas vērtējumā un „Skatītāju simpātija”. 

Iespējamas arī pārsteiguma balvas; 

7.5. Apbalvošana notiek – 11.augustā, plkst.21:30 Varakļānu estrādē (balvu 

izsniegšana citā laikā netiks nodrošināta). 

 

 

Varakļānu kultūras nama direktora p.i.  (personiskais paraksts) L.Rubīne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P I E T E I K U M S  
ziedu kompozīciju konkursam 

„DĀVANA PILSĒTAI” 

2018.gada 10.-12. augustā 

Varakļānu pilsētas svētkos 
 

Varakļānu kultūras nams      1.Maija laukums 4, Varakļāni 

 

Kompozīcijas nosaukums 

 

 

 

 

Autora vārds, uzvārds 
vai  

kolektīva, iestādes, grupas nosaukums 

 

 

 

Kontaktpersona (vārds, uzvārds, 

kontaktinformācija) 
(nepieciešamības gadījumam) 

 

Darba lielums/apjoms (metros)  

 

Izgaismošanas veids  

 

 

 

 

 
 

 

1. Kompozīcijas jāizvieto ar Varakļānu kultūras namu iepriekš saskaņotā vietā līdz 10. augusta 

 plkst. 20:30; 

 

2. Pie darba jāpievieno no organizatoriem saņemtā vizītkarte, kura tiek sagatavota atbilstoši 

pieteikuma anketai. Vizītkarti varēs saņemt Varakļānu kultūras namā, piesakot savu darbu; 

 

3. Konkursa dalībnieki nodrošina savas kompozīcijas apskati Varakļānu pilsētas svētku laikā – no 

10.augustā no plkst. 20:30 līdz 12.augusta plkst.20:00; 

 

4. Pēc konkursa norises dalībnieks ir atbildīgs par kompozīcijas novākšanu. 

 

 
 

 


