
Daugavpils Latviešu biedrības un Daugavpils novada domes 

 

NOLIKUMS IZSTĀDEI – KONKURSAM 

 

„LATVJU ZĪMES ROKDARBOS” 

2020. gada 21. janvārī   

  

Izstādes-konkursa mērķis :  Latviešu senču zīmju kodi apģērbā, tekstila izstrādājumos, rotās 

un to maģiskais spēks. 

 

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI  

1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā var pieteikties dalībai izstādei - konkursam „Latvju zīmes 

rokdarbos”. 

1.2. Konkursā var piedalīties Daugavpils pilsētas un novada iedzīvotāji (turpmāk – dalībnieks), 

iesniedzot rokdarbus: austus, adītus, izšūtus, tamborētus, izgatavotus no koka, citiem 

materiāliem, kurā ir  latvju zīmes, kas simbolizē piederību Latvijai. 

1.3. Rokdarbus var  pieteikt atsevišķi Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada dalībnieki  

sekojošās nominācijās: 

1.3.1. Adījums; 

1.3.2. Austs izstrādājums; 

1.3.3. Tamborējums; 

1.3.4. Izšuvums; 

1.3.5. Rotaslieta. 

1.4. Viens dalībnieks var iesniegt vienu rokdarbu vienā nominācijā. 

1.5. Visi iesniegtie rokdarbi tiek reģistrēti un pēc izstādes- konkursa dalībnieks savu darbu 

paņem.  

 

2. VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI: 

2.1. Katrā nominācijā rokdarbu eksponātus vērtē atsevišķi. 

2.3. Rokdarba izstrādājuma kvalitāte. 

2.2. Latvju zīmes autentiskums, zīmes vizualizācija noteiktā izstrādājumā, formas un zīmes koda 

atbilstība. 

2.3.  Rokdarba formas un krāsu oriģinalitāte, pielietojamība. 

 

3. EKSPONĀTU IESNIEGŠANAS VEIDS UN LAIKS. 

3.1.  Rokdarbiem ir jābūt tīriem un kvalitātīviem, lai tos var eksponēt izstādē. Katrs rokdarbs ir 

jāiesniedz iepakots caurspīdīgā iepakojumā  ar  pievienotu zīmīti, kur norādīts dalībnieka vārds, 

uzvārds, adrese, tālrunis un nominācija. 

3.2.  Rokdarbu iesniegšanas vieta:  

3.2.1. Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem - Daugavpils Latviešu biedrībā, Vienības namā, Rīgas ielā 

22A, Daugavpilī( ieeja no Saules ielas);  



3.2.2.Daugavpils novada iedzīvotājiem- Daugavpils novada domē, Kultūras pārvaldē, Rīgas ielā 2, 

Daugavpilī.  Tālrunis informācijai -  Ināra Mukāne 29191840 

3.3.  Iesniegšanas laiks: 2020.gada 27.februāris no plkst. 10:00-18:00. 

 

4. IZSTĀDES DARBĪBAS VIETA UN LAIKS. 

4.1. Izstādes darbības vieta -  Vienības nama koncertzāle. 

4.2. Izstādes apskates laiks:   2020.gada    7.  marts no plkst. 11:00-14:00 

5. IZSTĀDES  DALĪBNIEKU APBALVOŠANA. 

5.1. Daugavpils Latviešu biedrība un Daugavpils novada dome savus izstādes – konkursa 

uzvarētājus apbalvo atsevišķi. 

5.2. Apbalvošanai izvirza vienu labāko darbu katrā rokdarbu veidā, trīs veicināšanas balvas un divas 

balvas par eksponāta oriģinalitāti. 

5.3. Balvas pasniedz Daugavpils pilsētas  domes un Daugavpils novada pārstāvji. 

5.4. Apbalvošana notiek Vienības nama balkonā  7.  martā  plkst. 14:30. 

5.5. Pēc apbalvošanas ceremonijas -  pieredzes apmaiņa, diskusijas nepiespiestā gaisotnē.            

6. ŽŪRIJAS   KOMISIJA:  

6.1. Žūrijas komisiju veido viens pārstāvis no: Daugavpils novada domes, Daugavpils pilsētas 

domes Kultūras pārvaldes, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja, Profesionālās 

izglītības kompetences centra "Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola””” un 

Daugavpils Latviešu biedrības. 

6.2. Žūrijas komisija, vienojoties ieceļ komisijas priekšsēdētāju. 

6.3. Žūrijas komisijai ir jānosaka  konkursa uzvarētājus katrā nominācijā un Daugavpils pilsētas un 

Daugavpils novada konkursā un uzvarētāju darbi jānovērtē līdz 6.03.2020. 

 

 

 

    Rīcības komiteja      

 

 

 


