APSTIPRINU
Floristu apvienības vadītāja
Aija Žagariņa
2013.gada 13. maijā.
Floristikas pulciņu dalībnieku konkurss
“RUDENS BALLĪTE”
Nolikums

I. Mērķi un uzdevumi
1
Dot iespēju floristikas pulciņu, amatnieku studiju, fl oristikas kursu
dalībniekiem parādīt savas prasmes un darbus konkursā.
2 Attīstīt audzēkņu mākslinieciskās un amatnieciskā darba prasmes, kā arī
veicināt pozitīvas konkurences spējas.
3 Popularizēt Interešu izglītību un floristikas mākslu Latvijā .
II. Laiks un vieta
Konkurss notiks 2013. gada 14.septembrī,no plkst.10.00-18.00
Jelgavā,LLU telpās.
4

III. Organizatori
5 Latvijas Floristu apvienība un fl oristikas darbnīca “Ziedulaiva”,organizatore
Gaiva Mičule ,tālr.26158869,e pasts:gaiva.m@inbox.lv

IV. Dalībnieki
Floristikas pulciņu audzēkņi līdz 20gadu vecumam (turpmāk – dalībnieki)
šādās grupās:
1.grupa: 2.-5.klase;
2.grupa: 6.-9.klase
3.grupa: 10.klase un jaunieši līdz 20 gadu vecumam.
6

V. Pieteikšanās
Pulciņa skolotāji piesaka audzēkņu dalību līdz 2013. gada 9.septembrim pa
e- pastu: gaiva.m@inbox.lv vai zvanot pa tālruni 26158869 un sniedzot šādu
informāciju:
 dalībnieka vārds, uzvārds, konkursa grupa,skola,studija vai iestāde,skolotāja
vārds, uzvārds
 jāpiesakās savlaicīgi, jo dalībnieku skaits konkursā ir ierobežots.
7

VI. Noteikumi
Darbarīki: Katrs dalībnieks nodrošina sevi ar visiem nepieciešamajiem
darbarīkiem- nazītis, dārznieku šķēres, parastās šķēres, dažādas tehniskās un
dekoratīvās stieples, knaibles,pušķu sasienamais materiāls un pēc izvēles dekoratīvais
materiāls , kā arī karstā līmes pistole, līmes stobriņi,pagarinātājs,augu līme.Tāpat
katrs dalībnieks nodrošina savu materiālu izvietošanu ūdenī (vāzēs vai citos
traukos)pirms darba uzsākšanas un sagatavošanu darbam.
8 Konkursa laikā visu grupu dalībnieki vienlaicīgi,bet patstāvīgi, bez asistentu
palīdzības veido 2 darbus:
 Apsveikuma pušķis:no plkst.10.00-12.00 veido apsveikuma pušķi par tēmu
“ Rudens ballīte”.Laiks 2h .
Darbā vismaz 70% jābūt dabas materiāliem un ziediem īstajos kātos. Stils un forma
pēc izvēles.Drīkst būt mājās veidotas sagataves ,kas nepārsniedz 30% no pušķa
apjoma -piem.karkass, manšete, tūta , virtenes ,citas detaļas.
Izmēra ierobežojuma nav. Dalībnieki paši nodrošina traukus vai vāzes ar ūdeni , kā
arī podestu, statīvu vai citu paliktni pušķa eksponēšanai.Darbi, kas būs atstāti
novietoti uz darba galda, netiks vērtēti.
Darbam visus materiālus un darba rīkus gādā pats dalībnieks.
 Pārsteiguma darbs :no plkst 13.30-15.00 veido pārsteiguma darbu no
organizatoru iedotajiem materiāliem par tēmu “Rudens ballīte”, darba
noteikumus uzzin tieši pirms darba veidošanas.Laiks 1,5h.
 Konkursa laikā dalībnieks nedrīkst atstāt darba vietu, sarunāties ar citiem
dalībniekiem un skolotāju,kā arī lietot mobilo tālruni.

VII. Sagatavošanās konkursa darbiem.
9
2013.gada 14.septembrī plkst.8.30-9.00 dalībnieki ierodas uz konkursa
vietu,Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes telpās( telpas numurs tiks
precizēts piesakoties) sagatavo materiālus,darbarīkus,vāzes, pušķa eksponēšanas
vietu.
10 Ierodoties katrs dalībnieks un pavadošais skolotājs saņem dalībnieka karti,un
konkursa dalībnieks dalības numuru.

VIII. Vērtēšana , apbalvošana
11 Darbus vērtē Latvijas Floristu apvienības amata meistaru žūrija.
12Vērtēšanas kritēriji:
19.1. kopiespaids-orģinalitāte,kreativitāte,sarežģītība,
19.2. tehnika-darba tehniskais izpildījums- tīrība, apiešanās ar
materiālu, augu dzīvības nodrošinājums,tehn.palīglīdzekļu
izmantošana.
19.3. mākslinieciskums-darba kompozīcija,krāsu izvēle, materiālu
grupēšana, simetrija vai asimetrija
19.4. iekļaušanās laikā
13 Darbi tiek vērtēti 14.septembrī plkst.15.00
14Darbi, kuru tehniskais vai mākslinieciskais izpildījums neatbildīs konkursa
prasībām un konkursa nolikumam, netiks vērtēti.

15 Konkursa noslēguma apbalvošanas pasākumā 14.septembrī pkst.18.00,kas

notiks Universitātes telpās, dalībnieki saņem pateicības rakstus, diplomus un balvas.
IX. Darbu izņemšana
16 Konkursa darbi netiek izņemti,tie paliek kā izstādes darbi apmeklētāju
vērtēšanai un apskatei līdz 16.septembrim.
X. Citi noteikumi
17 Par skolēnu veselību un drošību konkursa laikā atbild pavadošais skolotājs

Skolotājs, kurš piesaka audzēkņus atbild par to,ka dalībnieka vecāki ir informēti un
piekrīt , ka konkursa laikā uzņemtie audzēkņu darbu foto un video materiāli var tikt
publicēti.

Pielikums
Floristikas pulciņu dalībnieku konkursa „ Rudens ballīte”
nolikumam
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