
Floristu konkursa nolikums 
 

1. Organizatori 

  
Konkursu organizē LFA, konkursa nosaukums „Pavasara elpa”.  
Konkurss notiek 2016. gada 22. un 23. aprīlī.  
 
Informāciju par konkursa norises gaitu un pieteikties var pie: 
Gunitas Lazdiņas-Januševicas mob.: 29963602 par pieaugušo konkursu, 
Elitas Loginas mob.: 29293455 par bērnu konkursu. 
 
2. Dalībnieki 

  
Konkursā var piedalīties jebkurš Latvijas (vai citas valsts) florists - amatieris vai 
profesionālis. Katram dalībniekam var būt 1 asistents. 
 
Konkurss norisinās divās grupās - bērnu un pieaugušo. 
Konkursa dalībnieku skaits nav ierobežots. 
Pieteikumus pieņem līdz 10.04.2016. 
Dalības maksa pieaugušajiem 25 eiro. 
Bērniem dalības maksa nav.  
 
3. Konkursa gaita 
 
22.04. 
12.00  Konkursa atklāšana 
13.00–15.00  Bērnu konkurss 
13.00–18.00  Sagatavju izgatavošana, piedalās dalībnieks un asistents 
17.00  Bērnu konkursa dalībnieku apbalvošana 
 
23.04 
10.00–12.30  Konkursa darbs – Fantāzijas pušķis: Mosties! 
12.30–14.30  Pārtraukums 
14.30–17.00  Konkursa darbs – Apsveikuma pušķis: Plauksti! 
18.00  Pieaugušo konkursa dalībnieku apbalvošana 
 

4. Konkursa darbi 
Dalībnieki konkursa laikā veido 2 darbus. 
 

1) Fantāzijas pušķis – laiks 2,5 stundas 
Visas sagataves dalībnieks veido iepriekšējā konkursa dienā tehniskās žūrijas 
uzraudzībā.  
Nekas nedrīkst būt mājas gatavots- materiāliem jābūt nesavāktā un nesastiprināta 
veidā.  
Nedrīkst izmantot metinātus karkasus. 
Sagataves nedrīkst būt apstrādātas ar dabas materiāliem. 
Nedrīkst ievietot ziedus. 
Dalībnieks konkursa laikā iestiprina dzīvo augu materiālu - ziedus, lapas utt.  
Darba izmēri: Min. izmērs vienā virzienā 1m, Max nav ierobežots. 
Darba stils un tehnika brīvi izvēlēta.  



Augi var būt nenodrošināti ar ūdeni, bet tiem jābūt vismaz teipētiem vai līmētiem vai 
auga kātiem jābūt apstrādātiem pret izžūšanu. 
Jābūt vienai vai vairākām sējuma vietām.  
Darbā var izmantot florālos un neflorālos materiālus. 
Augu materiālam jābūt vismaz 50%. 
Pušķa izstādīšanai dalībniekam jānodrošina statīvs, vāze vai cits priekšmets. 
Asistents palīdz sagatavot karkasus un to veidojošos elementus.  
Asistents nevar palīdzēt dalībniekam konkursa darba izgatavošanas laikā, bet pēc 
darba laika var atnest un aiznest materiālus.  
Dalībnieks un asistents strādā tikai norādītajā vietā, netraucējot citus dalībniekus, 
darba vietai jābūt sakoptai visu konkursa laiku! 
 

2) Apsveikuma pušķis – laiks 2,5 stundas 
Nepieciešamības gadījumā var būt iepriekšējā konkursa dienā, tehniskās žūrijas 
uzraudzībā sagatavots karkass, kurā nav ievietoti pamat materiāli. 
To var izgatavot ar asistenta palīdzību, ja nepieciešams. 
Asistents nevar palīdzēt dalībniekam konkursa darba izgatavošanas laikā, bet pēc 
darba laika var atnest un aiznest materiālus.  
 
Dalībnieks konkursa laikā iestiprina dzīvo augu materiālu- ziedus, lapas utt. 
Darba izmēri nav ierobežoti. 
Darba stils brīvi izvēlēts. 
Augiem jābūt nodrošinātiem ar ūdeni, jābūt sējuma vietai 
Darbā kā pamatmateriālu izmanto grieztos ziedus un zaļumus 70% un kā 
palīgmateriālus izmanto citus florālos un neflorālos materiālus.  
Pušķa izstādīšanai dalībniekam jānodrošina statīvs, vāze vai cits priekšmets. 
Dalībnieks un asistents strādā tikai norādītajā vietā, netraucējot citus dalībniekus un 
darba vietai jābūt sakoptai visu konkursa laiku! 
 

5. Darbu vērtēšana un apbalvošana 
Konkursa darbu vērtē profesionāla žūrija, kas piešķir savas balvas.  
Balvu fonds 300 eiro. 
Par darbu kvalitāti autoriem jābūt atbildīgiem visu eksponēšanas laiku. 
Darbus drīkst novākt 24.04. pēc plkst. 17.30 vai 25.06. laikā no plkst. 9.00 līdz 17.00. 
 
 

Ārpus-konkursa darbs: Objekts Pavasara saule 
 
Darbu veido kā mājas darbu individuāli vai grupā. 
Darbu uzstāda 21.04. laikā no plkst. 10.00 līdz 20.00. 
Darba izmērs Min 2m vienā izmērā, Max nav ierobežots.  
Darba stils un tehniskie paņēmieni nav ierobežoti. 
Šo darbu vērtē skatītāji. 
Balvu fonds: skatītāju balva.  
 
Ārpus-konkursa dalībniekiem dalības maksa netiek piemērota.  
 


