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NOLIKUMS 
 

Daugavpilī 
              

Ziedu, augļu un dārzeņu izstāde “Rudens veltes” 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Daugavpils Latviešu biedrības    

    ziedu, augļu un dārzeņu izstāde “Rudens veltes” (turpmāk - Izstāde). 

 

2. Izstādes mērķi ir: 

   2.1. veicināt Daugavpils Latviešu biedrības biedru aktivitāti un saliedētību; 

   2.2. veicināt interesi par Latvijas ziedu, augļu un dārzeņu daudzveidību un    

          neparastumu; 

   2.3. popularizēt ziedkopības, dārzkopības un augļkopības prasmes; 

   2.4. nodrošināt iespēju izstādīt apskatei izaudzēto savā dārzā.  

 

3. Izstādes uzdevums ir:  

    3.1. priecēt Daugavpils Latviešu biedrības biedrus un interesentus ar skaisti    

          noformētu ziedu, dārzeņu un augļu izstādi. 

 

4. Izstādi rīko Daugavpils Latviešu biedrība. 

II. Izstādes norises vieta un laiks 

 

5. Rīgas ielā 22a, Daugavpilī 

    Vienības namā 2. stāva foajē. 

 

6. Izstādes nolikums un informācija par Izstādi tiks publicēta interneta vietnē 

www.dauglb.lv  

III. Izstādes dalībnieki, pieteikumu iesniegšana un dalības nosacījumi 

 

7. Izstādē piedalās Daugavpils Latviešu biedrības biedri un citi interesenti. 

 

8. Pieteikumu dalībai Izstādē nosūta elektroniski DLB valdes loceklim    

http://www.dauglb.lv/
http://www.dauglb.lv/


    A.Mendriķim uz e-pastu selija_am@inbox.lv; vai pa tālruni 29678562 līdz    

    2022. gada 7. oktobrim. 

 

9.  Izstādes dalības nosacījumi: 

    9.1.  izstādes tēma ir  “Rudens veltes”. 

    9.2.  dalībnieki atbilstoši  Izstādes tēmai veido kompozīcijas “Rudens veltes”     

            no pašaudzētiem ziediem, augļiem un dārzeņiem; 

     9.3. ekspozīcijas noformējumā veicināma radoša interpretācija;    

     9.4 kompozīcijās iespējams izmantot brīvi izvēlētus materiālus un to    

           salikumus pie ziediem, augļiem un dārzeņiem;  

     9.5. jābūt piestiprinātai un noformētai vizītkartei ar Dalībnieka vārdu,  

 uzvārdu, darba nosaukumu, (pēc šāda parauga): 

 

 

DARBA NOSAUKUMS 

Dalībnieka Vārds, Uzvārds 

 

 

10. Izstādes darbi jāatnes 2022. gada 8. oktobrī no plkst. 11.00 līdz plkst.     

      12.00 uz Vienības nama 2.stāva foajē. 

 

11. Piedaloties Izstādē, iesaistītās personas izsaka savu piekrišanu fotogrāfiju    

      un/vai video attēlu publicēšanu tīmekļa vietnēs, drukātajos izdevumos. 

 

IV. Vērtēšanas noteikumi 

 

12. Izstādes Dalībnieku darbus vērtē DLB izveidota un apstiprināta žūrija. 

 

13. Konkursa darbu vērtēšanas kritēriji: 

     13.1. darba atbilstība izstādes tēmai un nolikuma prasībām; 

     13.2. izstādīto eksponātu daudzveidība, kvalitāte un noformējums; 

     13.3. veiksmīga darba nosaukuma izvēle.  

 

14. Izstādes rezultātu paziņošana un notiks 2022. gada 8. oktobrī, pasākuma    

     “Rudens balle” laikā. 
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