
 ’’Dzimšanas dienas torte’’ 

20. STARPTAUTISKAIS ZIEDU PAKLĀJU FESTIVĀLS 
nolikums 

 
5.augusts - 7.augusts 2022, Ventspils 

__________________________________________________________________ 
1. Festivāla organizatori 

Pašvaldības SIA ”Ventspils labiekārtošanas kombināts’’ (organizē un vada festivālu), Riona Ēce 

floristikas amatu meistare (atbalsta festivālu), ”Aijas Žagariņas floristikas skola” (atbalsta festivālu). 

2. Festivāla mērķis 

Floristikas popularizēšana – floristu un festivāla apmeklētāju iepazīstināšana ar jaunākajām tendencēm 

un tehnikām ziedu paklāju veidošanā. Ziedu paklāju festivāls ir Ventspils pilsētas svētku pasākums, kas 

grezno svētku norisi un piesaista svētkiem apmeklētājus. 

3. Norises vieta un laiks 

Ostas iela, Ventmalā, Ventspilī, no 2022.gada 5.augusta līdz 7.augustam. 

Festivāla programma: 

 Dalībnieku iepazīstināšana ar norises vietu: 

       piektdien, 5.08.2022. no plkst.8.00 līdz 10.00; 

 Komandu darbs pie paklāju izgatavošanas: 

no piektdienas, 5.08.2022., plkst.10.00 līdz sestdienai, 06.08.2022., plkst.9.00; 

 Paklāju vērtēšana (žūrija): 

     sestdien, 06.08.2022., no plkst.9.00 līdz 11.00; 

 Paklāju vērtēšana (skatītāji): 

     sestdien, 06.08.2022., no plkst.11.00 līdz 15.00; 

 Rezultātu paziņošana: 

     sestdien, 06.08.2022., plkst.15.00(laiks tiks precizēts) 

 Festivāla dalībnieku noslēguma vakars ……………... 

       sestdien, 06.08.2022., no plkst.(vieta un laiks tiks precizēts) 

4. Dalībnieki 

Festivālā piedalās Latvijas un ārvalstu floristi, komandā ne vairāk kā 5 dalībnieki. Festivālā piedalās 

nozares interesenti, speciālisti un profesionāļi: ziedu veikali, saloni, skolas, u.tml. Pieaugušo grupas tiek 

vērtētas atsevišķi no jauniešu (vecumā līdz 20 gadiem + viens pasniedzējs, skolotājs) grupām. 

5. Pieteikums 

Līdz 2022.gada 30.jūnijam dalībnieki iesūta organizatoram pieteikumu. Pieteikumam pievienot vienu 

dalībnieka pieredzes aprakstu floristikā vismaz 5(piecu) gadu garumā. Ja komandā nestartē pieredzējis 

florists, komandas dalībniekiem jāpievieno informācija par floristu – konsultantu ar pieredzi floristikā 

vismaz 5 (pieci) gadi. Pieteikuma formu skatīt šī nolikuma pielikumā . Pieteikumi ar komandas sastāvu 

un paklāja nosaukumu jānosūta pa pastu – PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” Pils ielā Nr.12, 

Ventspils LV-3601 vai uz e-pastu: vlk@ventspils.lv  (lūdzam pārliecināties, vai ir saņemts). 

Vēlams sagatavot un pievienot nelielu aprakstiņu par savu komandu, kuru varētu pievienot paklājam. 

Apmēram A5 formātā. 

6. Noteikumi 

21. Starptautiskais ziedu paklāju festivāla devīze: ’’Dzimšanas dienas torte’’.  

Katra komanda, tai norādītajā vietā, gatavo vienu ģeometriskas formas paklāju, apļa  (radiuss 1.4 m) ar 

kopējo platību 6 m
2
. Ziedu paklājus veido Ostas ielā – Ventmalā uz betona bruģakmens seguma, paklāja 

augstums nedrīkst pārsniegt 65-70 cm no bruģa seguma. Ziedu paklāju izgatavošanai kopējais laiks ir 23 

stundas. 

 

 

 

mailto:vlk@ventspils.lv


7. Materiāli 

Paklāja pamatnes nostiprināšanai katra komanda tiek nodrošināta ar 56 standarta bretēm (37 x 27 x 6 

cm) un 20 gab. oāzēm, kā arī ar smiltīm un ūdeni.  

Ziedu paklāja pamatni veido no bretēm, kas pildītas ar smiltīm, nodrošinot paklāja pamatnes izturību 

pret vēja ietekmi, bet virsējo kārtu veido no oāzes, kurā tiek sprausti florālie materiāli (paskaidrojums –

augi un augu daļas, ne mazāk kā 65% no paklāja kopējā apjoma). Nav ieteicams vienveida neflorālo 

materiālu vairāk kā 35% no kopējā paklāja laukuma (ūdens, viendabīgi birstošie dabas materiāli - oļi, 

ogas, ogles, skaidas u.tml.)  

Florālo, neflorālo materiālu un palīginstrumentu (spaiņi, lejkannas, u.c.) sagāde ir dalībnieku ziņā. 

Jāizvēlas tādi augi un tehniskais nodrošinājums, lai paklājs nezaudētu savu vizuālo izskatu vismaz 48 

stundas pēc darbu pabeigšanas. 

8. Dalībnieku uzturēšanās 

Organizatori nodrošina dalībniekus ar nakšņošanu Ventspils skolu telpās, atkarībā no esošā brīža 

piedāvājuma un iespējām. Dalībnieki paši sev nodrošina matračus, guļammaisus utt. Ēšana un transports 

nokļūšanai no skolas līdz Ostas promenādei ir dalībnieku ziņā. 

9. Balvas 

Katra komanda, par realizētu (konkursa noteikumiem atbilstošu) darbu, saņem atlīdzību 200 EUR 

apmērā.  

Ja komanda, veidojot ziedu paklāju, nav ievērojusi šī nolikuma punktus Nr.6 un Nr.7, ignorējot 

noteiktos ziedu paklāja veidošanas principus un floristikas materiālu un nefrolāro materiālu noteikto 

pielietojumu, žūrijas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par šajā punktā noteiktās atlīdzības par darbu 

samazināšanu vai pilnīgu neizmaksāšanu.  

Žūrijas komisija izvērtē skatītāju balsojumu un nosakot skatītāju balvas ieguvēju tiek ņemti vērā 

nolikuma punkti Nr. 6 un Nr.7. Ja ir pieļautas atkāpes, tad žūrijas komisija piešķir skatītāju balvu tam 

paklājam, kurš visprecīzāk atbilst konkursa nolikuma prasībām. 

Lai veicinātu un stimulētu radošo sacensību Ziedu paklāju festivāla dalībnieku starpā, žūrijas komisijas 

rīcībā ir balvu fonds 1600 EUR. Balvu fonda sadale, saskaņā ar žūrijas komisijas lēmumu, notiek pēc 

ziedu paklāju vērtēšanas rezultātu apkopošanas. 

10. Paklāji 

Festivāla laikā veidotie paklāji kļūst par Ventspils pilsētas īpašumu un tiek novākti, zaudējuši savu 

dekoratīvo vērtību, pēc pašvaldības darbinieku uzskatiem. Paredzamais novākšanas laiks 9.– 10.augusts. 

11. Žūrijas komisija 

Priekšsēdētājs:  

Didzis Ošenieks –  

Locekļi:  

Aija Žagariņa – A. Žagariņas floristikas skolas pasniedzēja, floristikas  

                      amata meistare (Rīga); 

Daiga Dzedone – Ventspils pilsētas galvenā arhitekte (Ventspils); 

 

Anda Mendriķe – Ventspils pilsētas galvenā māksliniece (Ventspils) 

 

Lilita Zeltiņa – Ventspils pilsētas ainavu arhitekte (Ventspils) 

 

                       – Ventspils pilsētas Lielās balvas 2022. ieguvējs; 

 

                       – Pieaicināts ārvalstu floristikas speciālists; 

 

                      – Latvijas floristu amatniecības biedrības pārstāvis 

12. Kontaktpersona 

Inga Reinholde 

Tālr.: 636 22747, mob. 26521335 

E-pasts inga.reinholde@ventspils.lv 

             vlk@ventspils.lv 

 

 

PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”        

valdes priekšsēdētājs:                                                            G.Celms 

 

mailto:inga.reinholde@ventspils.lv
mailto:vlk@ventspils.lv


 
Pielikums Nr.1 

 

Organizatori nodrošina ar sekojošiem materiāliem 
 

Teku bretes, dēstu kasete PL 3040/20 
38x28x6.5 cm 

 

56 gab. (plāksnes) kopā 1120 gab. podiņi 

 

 

 Oasis Ideal putu  pamatne grieztiem 

ziediem 

23 x 11 x 8 cm 

 

20 gab. (1 kaste) 

 

 

  

  

Jūrmalas smiltis pēc vajadzības 

Ūdens pēc vajadzības 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pielikums Nr.2 

 

20. STARPTAUTISKAIS ZIEDU PAKLĀJU FESTIVĀLS 

’’Dzimšanas dienas torte’’ 

5.augusts - 7.augusts 2022, Ventspils 

Festivāla dalībnieku komandas pieteikums 
 Cienījamie festivāla dalībnieki, šī pieteikuma anketa obligāti jāaizpilda un savlaicīgi jāiesūta visām 

festivāla dalībnieku komandām, lai rīkotāji pēc iespējas optimālāk sagatavotos festivāla norisei un 

komandas festivāla noslēgumā saņemtu balvas.  

  

Paklāja devīzes nosaukums:_____________________________________________________________ 

 

 

Komandas nosaukums (arī/un pilsētas, kuras komanda pārstāv):  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Komandas vadītājs:  ___________________________________________________________________ 

(Vārds, uzvārds,) 

 

 _______________________________________________________________________________ 

 (pers. kods, pases sērija, nr., kur pase izdota) 

 

 _______________________________________________________________________________ 

    (Adrese, deklarētā) 

   ___________________________________________________________________ 

    (E-pasts) 

   ___________________________________________________________________ 

    (Tālrunis) 

Komandas dalībnieki: 1. ________________________________________________________________ 

 (vārds, uzvārds) 

   2. _________________________________________________________________ 

 

   3. _________________________________________________________________ 

 

   4. _________________________________________________________________ 

 

Naktsmītnes nepieciešamas ______cilvēkiem (norādīt cilvēku skaitu) 

 

Komanda piedalās:              

o pieaugušo grupā  

o jauniešu grupā 

 

Komandas vadītāja (- as) paraksts: _____________________________ 

 

 

Pieteikumu lūdzu nosūtīt līdz 2022. gada 30.jūnijam pa e-pastu : vlk@ventspils.lv    

 vai pa pastu: PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”, Pils ielā Nr.12, Ventspils, LV-3601. 
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