
 

                 RADOŠAIS KONKURSS ``MEŽŠ IENĀK PAGALMĀ`` 

Konkursa nolikums 

 

Konkursa  norises laiks un vieta 

2013. gada 17. – 18. maijam 

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja teritorija 

Ate, Annas pagasts, Alūksnes novads, LV – 4341 

 

Idejas apraksts 

Konkursu organizē Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs sadarbībā ar Alūksnes novada kultūras 

nodaļu. 2013. gada muzeju nakts tēma ir ``zaļā krāsa – mežs``. Blakus citām muzeja nakts norisēm, kas 

iecerētas Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā, plānots sarīkot floristikas konkursu ``Mežs 

ienāk pagalmā``. Muzejā izvietotās ēkas: saimes māja, rija, labības, zirgu un motoru šķūnņi, smēde, 

ratnīca, klēts un atrašanās vieta Paparzes upītes krastā ar dzirnavu dīķi un Ottes dzirnavām, ir pateicīga 

vide floristikas darbu izvietošanai. Pavasara-rudens sezonā, no maija līdz oktobrim, muzeju apmeklē 

vairāki tūkstoši cilvēku no Latvijas un citām zemēm. Konkursā, apvienojot pagājušā gadsimta 30-to gadu 

lauku sētas tēmu ar muzeja nakts devīzi, organizatori vēlas muzeja piedāvājumu papildināt  no dabā, 

galvenokārt mežā, iegūtiem materiāliem veidotiem radošiem darbiem, demonstrēt floristu darba prasmes 

un radošo izdomu muzeju nakts apmeklētājiem un popularizēt 2013. gada sezonas apmeklētājiem.  

 

Konkursa dalībnieki 

Floristi (pēc pieredzes, izglītības un aicinājuma) 

 

Darbu veidošanas un izvietošanas nosacījumi 

Katrs konkursa dalībnieks  piedalās ar diviem darbiem:  

 vienu, kas daļēji vai pilnībā var būt izveidots mājās, 

  otrs, ko dalībnieki veido Ottes muižas koku alejā. 



1.darbs 

Izvietojums:     muzeja teritorijā, vietu saskaņojot ar muzeja vadītāju; 

Tēma:        tēla, objekta, norises attēlojums, kas iederīgs pagājušā gadsimta 30- to gadu 

Vidzemes lauku sētā (ēku un teritorijas plāns pielikumā); 

Izmantojamie materiāli: mežā un citur dabā pieejams materiāls; 

rūpnieciski izgatavots materiāls izmantojams tikai konstrukciju veidošanai 

un nostiprināšanai. 

Darba veidošanas  

un uzstādīšana: darbu vai tā daļu var veidot iepriekš un atvest uzstādīšanai līdz 2013. gada 

18. maija pulksten 19.00,  

vai veidot uz vietas muzejā, laika posmā no 17.05.2013. (ierašanā no 

pulksten 11:00)  līdz 18.05.2013. pulksten 19:00 

2. darbs 

Izvietojums:   Ottes muižas aleja 

Tēma:  alejas koku ``atdzīvināšana``, izveidojot uz to stumbra sejas, noskaņu 

u.t.m.l. 

Izmantojamie materiāli: mežā un citur dabā  pieejams materiāls 

rūpnieciski izgatavots materiāls izmantojams tikai konstrukciju veidošanai 

un nostiprināšanai. 

Darba veidošana 

 un  uzstādīšana:  darbu dalībnieks veido pasākuma muzeja nakts laikā no 17.00 līdz  21.00 

 

konkursa  vērtēšanas komisija un kritēriji 

Konkursa komisija izveidota no 5 (pieciem) kompetentiem žūrijas komisijas locekļiem ar zināšanām 

floristikā, mākslā, vides dizainā. 

Vērtēšanā tiek ņemts vērā : 

 Materiāla izvēle atbilstoši nolikumam, 

 Darba atbilstība tēmai, 

 Darba iederība vidē, 

 Tehnika, 



 Radošums, oriģinalitāte, inovatīva pieeja, 

 Darba izturība atbilstoši nolikumā noteiktajam laikam. 

Vērtēšana notiek pēc 10 ballu sistēmas. 

Vērtēts tiek katrs darbs atsevišķi un abi viena dalībnieka darbi kopā. 

 

Apbalvošana 

Apbalvošana notiek 18.05.2013. pulksten 21.30 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā. 

Skatītāju simpātiju vērtējums tiek apkopots Pļaujas svētku laikā 14.09.2013. un balva pasniegta svētku 

laikā vai nosūtīta tās ieguvējam. 

  ielūgums 2 personām uz 2013. gada Pļaujas svētkiem 14.09.2013.; 

 1.– 3. vietu iegūst tie dalībnieki, kuru abu darbu vērtējums ir visaugstākais; 

 Veicināšanas balvas tiek pasniegtas par veiksmēm kādā no vērtēšanas kritērijiem; 

 Skatītāju simpātiju balva tiek darbam, kas ieguvis visaugstāko muzeja apmeklētāju vērtējumu 

sezonas garumā. Tas tiek apkopots Pļaujas svētku laikā 14.09.2013. 

 

Balvas 

Visi konkursa dalībnieki tiek apbalvoti ar ielūgumu uz 2013. gada Pļaujas svētkiem 14.09.2013. 

1. vieta  -  naudas balva 70.00  LVL 

2. vieta  -  naudas balva 50.00 LVL 

3. vieta   - naudas balva 30.00 LVL 

atītāju simpātiju balva: amatniecības darbs. 

 

Papildus nosacījumi 

 Dalībnieka anketa jānosūta līdz 26.04.2013. uz e- pastu atesmuzejs@aluksne.lv. 

 Darbu nosaukumus, pirmā darba aprakstu vai skici un izvietojumu teritorijā katrs dalībnieks 

saskaņo ar muzeja organizatoriem līdz 14.05.2013.  

Ar vietas aprakstu var iepazīties mājas lapā www.atesmuzejs.aluksne.lv, vai ierodoties personīgi muzeja 

darba laikā. 

Tālruņi informācijai: 26563597, 25664436, E-pasts: atesmuzejs@aluksne.lv 

mailto:atesmuzejs@aluksne.lv
http://www.atesmuzejs.aluksne.lv/


Nolikumu sagatavoja I. Rubene., t. 26563597, e- pasts: atesmuzejs@aluksne.lvVeicināšanas balvas dažādās žūrijas noteiktās 

nominācijās: amatniecības, mājražošanas darbi un citu sponsoru sagādātas veltes. 

Sk 

 


