APSTIPRINĀTS
Vecumnieku novada Domes
2017.gada 28.jūnijā sēdē
(protokols Nr.9, 16.§)

Vecumnieku 12. Liliju svētku
floristu konkursa nolikums
1. Organizators:
Vecumnieku novada domes Vecumnieku tautas nams.
2. Konkursa mērķis:
Veicināt Liliju selekcionāru un amatiermākslas kolektīvu dalībnieku radošā darba attīstību
un izaugsmi, vienlaicīgi popularizējot Vecumnieku novada vārda un simbolikas
atpazīstamību Latvijā.
3. Konkursa mērķim pakārtotie uzdevumi:
 Piesaistīt konkursam Vecumnieku novada amatiermākslas kolektīvu dalībniekus
(floristus), kā arī floristus no citiem novadiem un pilsētām.
 Iesaistīt konkursa un citu ap to saistīto aktivitāšu organizēšanā un izpildē
Vecumnieku novada liliju selekcionārus un citus Vecumnieku novada
iedzīvotājus.
 Piesaistot maksimāli daudz dalībnieku un auditoriju no citiem novadiem,
popularizēt Vecumnieku novada vārda un simbolikas atpazīstamību Latvijā.
 Veicināt profesionālu floristu iesaistīšanos konkursā.
 Iepazīstināt floristu konkursa dalībniekus un svētku apmeklētājus ar floristikas
nozares jaunākajām tendencēm un tehnikām.
4. Norises vieta un laiks:
Vecumnieku tautas nams, parks, estrāde,
2017.gada 8.jūlijs.
5. Dalībnieki:
Konkursā piedalās ne vairāk kā 15 floristu komandas no Vecumnieku novada, citiem
novadiem un pilsētām.
Dalībnieku skaits komandā – 2 cilvēki.
6. Pieteikšanās:
Līdz 1.jūlijam pa tālruni 26317951 (Līga).
7. Noteikumi:
Svētkos tiek prezentēti divi pabeigti darbi.
Pirmais darbs ir mājas darbs – florālais galds „Lilija piknikā”. Obligāts noteikums – ir
ievietoti liliju ziedi.
Otrais darbs ir konkursa darbs – interjera objekts „Pārsteigums”.
Dalībnieki uz vietas tautas namā izstrādā konkursa darbu, kura metāla sagatavi nodrošina
organizatori. Ar metāla sagatavi iespējams iepazīties Vecumnieku tautas namā, iepriekš
sazinoties ar konkursa organizatoriem. Konkursa darba izgatavošanas laiks ir 1,5 stunda.
Dalībniekiem ir iespēja izmantot iepriekš (mājās) veidotas sagataves (ne vairāk kā 40%
no kopējā apjoma).

8. Materiāli:
Dalībnieki darbus veido no florāliem un neflorāliem, līdzpaņemtiem materiāliem.
Neflorālie materiāli darbā nedrīkst 20% no kopējā materiālu daudzuma. Materiālu sagāde
ir dalībnieku ziņā.
Konkursa darbs ar sagatavi pēc svētkiem paliek konkursa organizatoru īpašumā.
9. Papildus nosacījumi:
Konkursa organizatori nodrošina dalībniekiem rīta kafijas galdu.
Ēdināšanu konkursa dalībnieki finansē paši par saviem līdzekļiem.
10. Darba drošība:
 Atbildību par darba drošību un ugunsdrošību uzņemas konkursa dalībnieki katrs
individuāli.
 Konkursa darba vietas sakārtojumu (pieslēgšanos elektrībai, vietu ziediem un
materiāliem) nodrošina organizatori.
 Ar Vecumnieku tautas nama iekšējās kārtības noteikumiem dalībnieki iepazīstas
konkursa dienā Vecumnieku tautas namā. Par šī punkta ievērošanu dalībnieki
parakstās pie reģistrācijas.
11. Citi noteikumi:
 Izstrādājot darbu, dalībnieks piekrīt, ka organizatori darbu var izmantot ar atsauci
uz autoru jebkuros plašsaziņas līdzekļos pilnā apjomā vai atsevišķas darba detaļas
bez saskaņošanas ar autoru, tai skaitā fiksēt fotogrāfijās, izmantot ar konkursu
saistītos drukas darbos, video ierakstos, kā arī ievietot organizatoru interneta vietnē
un sociālo trīklu lapās:
www.vecumnieki.lv;
www.facebook.com/vecumnieki;
www.draugiem.lv/vecumnieki;
www.twitter.com/vecumnieki.
 Konkursa organizatori ievēro Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.
12. Balvas:
Balvu fonds paredzēts par pabeigtiem konkursa darbiem nominācijās:
1. vieta (dāvanu kartes 80 EUR vērtībā);
2. vieta (dāvanu kartes 70 EUR vērtībā);
3. vieta (dāvanu kartes 50 EUR vērtībā);
Skatītāju simpātiju balva.
Veicināšanas balvas par dalību konkursā – dāvanu kartes 40 EUR vērtībā.
Floristu konkursa dalībnieki apmeklē Vecumnieku 12. Liliju svētku noslēguma koncertu
un balli bez maksas.
13. Vērtēšana:
Floristu konkursa darbus vērtē žūrija 4 cilvēku sastāvā:
 Vecumnieku novada domes pārstāvis;
 Konkursa organizatoru pārstāvis;
 Divi Latvijas amatniecības kameras florista amata meistari.
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