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1. Vispārīgie jautājumi 

 

 

1.1. Nolikums nosaka pasākuma – mākslas un amatniecības izstādes „Koki gadalaikos – krāsā 

un kompozīcijā” (turpmāk – Izstādes) – sagatavošanās un norises kārtību. 

1.2. Amatniecības izstādē „Koki gadalaikos – krāsā un kompozīcijā” tiks izstādīti mākslas, 

amatniecības un daiļamatniecības darbi, kas ir radīti, ietekmējoties krāsā un kompozīcijā no 

Latvijā sastopamiem kokiem. 

1.3. Izstādes ideja: saglabāt savu nacionālo kodu un uzturēt to, meklēt iedvesmu dabā, etnogrāfijā, 

vēsturē un folklorā. Vērojot dabas norises un daudzveidīgo Latvijas floru, ar dabas iekšējo 

redzējumu sevī atspoguļot savas izjūtas radošajās izpausmēs. Koks ir šī gada izstādes centrālais 

motīvs, tam ir simboliska nozīme visās pasaules kultūrās. Koks, sakņodamies zemē, bet ar 

zariem tiekdamies debesīs, gluži kā cilvēks, tiecas uz augšu – aug, apvienojot pagātni, tagadni 

un nākotni. 

1.4. Izstādes mērķis: veicināt tautas lietišķās mākslas kolektīvu dalībnieku, kā arī individuālo 

meistaru māksliniecisko izaugsmi un jaunradi, radot darbus, kas krāsu salikumos un 

kompozīcijas ritmos ir radīti, iedvesmojoties no Latvijā sastopamiem kokiem un to 

sezonālajām izmaiņām gadalaikos, tādā veidā parādot mūsu dabas krāšņumu un atbildot uz 

jautājumu – kas ir latviskas krāsas un kompozīcija dažādos gadalaikos?  

1.5. Izstādes uzdevums: radīt jaunus darbus, veidojot tādus krāsu salikumus un kompozīciju, kas 

asociējas ar Latvijā sastopamajiem kokiem, pievēršot uzmanību to izmaiņām gadalaikos. 

Izstādes viesiem dāvāt iespēju novērtēt Latvijas amatniecības un mākslas nozares labāko 

veikumu, plašā žanru daudzveidībā atklājot tautas lietišķās mākslas tradicionalitātes un 

mūsdienīguma izpausmes, iedvesmojoties no Latvijā sastopamiem kokiem un to sezonālajām 

izmaiņām. 

1.6. Izstādes norises laiks un vieta: no 2021.gada 20.augusta līdz 30. septembrim Smiltenes 

novada muzejā Mēru muižā, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, LV – 4706. 

1.7. Izstādes organizatori pieņem un atgriež autoru mākslas darbus ar pieņemšanas - nodošanas 

aktu. 

 

2. Izstādes rīkotājs 

 

2.1. Izstādes rīkotājs: Tautas lietišķās mākslas studija „Smiltene”, Atmodas iela 2, Smiltene, LV-

4729, e-pasts: izstade.smiltene@gmail.com, tālr.: +371 25455507. 

2.2. Darba grupa: 

2.2.1. Izstādes koncepcija: TLMS „Smiltene” vadītāja Agnese Ice - Sudzane; 

2.2.2. Izstādes kurators: Smiltenes novada muzeja vadītāja Ieva Miķe; 

2.2.3. Izstādes darbu atlase: TLMS „Mazsalaca” un aušanas studijas „Rencēni” vadītāja Gaļina 

Birkava, TLMS „Smiltene” aušanas pulciņa vadītāja, tautas lietišķās mākslas darbu 

darinātāja, Latvijas Amatniecības kameras meistare Daiga Melnace.  
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2.2.4. Izstādes darbu iekārtošana: TLMS „Smiltene” vadītāja Agnese Ice – Sudzane, TLMS 

„Mazsalaca” un aušanas studijas „Rencēni” vadītāja Gaļina Birkava, TLMS „Smiltene” 

aušanas pulciņa vadītāja, tautas lietišķās mākslas darbu darinātāja, Latvijas Amatniecības 

kameras meistare Daiga Melnace. 

 

 

3. Izstādes dalībnieks 

 

3.1. Izstādes dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona (turpmāk – autors), kas laikā līdz 

2021.gada 30.jūnijam elektroniskā veidā aizpilda izstādes pieteikumu. Pieteikumam 

jāpievieno divas līdz trīs pabeigta izstādes darba fotogrāfijas, ievērojot, lai 1. fotogrāfijā būtu 

fiksēts izstādes darba kopskats, 2. fotogrāfijā – izstādes darba tuvplāns, un obligāti norādot 

darba izmēru. Nepieciešamības gadījumā izstādes iekārtotāji var vērsties pie pieteikuma 

iesniedzēja, lūdzot noteiktā laikā iesniegt papildu informāciju.  

3.2. Izstādei darbus var pieteikt rokdarbnieki, tautas mākslas meistari, profesionāli amatnieki, 

mākslinieki un dizaineri, un personas, kuru pirmsākums un iedvesmas avots meklējams 

tradicionālajā tautas kultūrā un mākslā. No radošuma un mākslas / tautas lietišķās mākslas 

darbu kvalitātes būs atkarīga eksponātu atlase un izstādes kopskats. 

3.3. Pieteikumu anketa pieejama Google Veidlapas vietnē: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfETEoJzTfdqUnrSmSPi3nXoLNNBV6734

eDcBQ3Px628zSL8w/viewform?usp=sf_link 

3.4. Iesniedzot elektroniski aizpildītu pieteikuma anketu, dalībnieks piekrīt Nolikumā noteiktajam 

un tam, ka izstādes laikā izstādes darbs var tikt fotografēts vai filmēts un audiovizuālais 

materiāls var tikt publiskots. 

 

4. Darbu vērtēšana un atlase 

 

4.1. Darbu atlasi veic TLMS „Mazsalaca” un aušanas studijas „Rencēni” vadītāja Gaļina Birkava, 

TLMS „Smiltene” aušanas pulciņa vadītāja, tautas lietišķās mākslas darbu darinātāja, Latvijas 

Amatniecības kameras meistare Daiga Melnace, Smiltenes novada muzeja vadītāja Ieva Miķe.  

4.2. Izvērtējot autoru elektroniski sūtītos pieteikumus, izstādes rīkotājs līdz 2021.gada 30.jūnijam 

elektroniskā veidā informē katru pieteikuma iesniedzēju par turpmāko dalību izstādē vai arī 

pieteikuma iesniedzējam nosūta atteikuma vēstuli. 

4.3. Vērtēšanas rezultāti tiek publiskoti Smiltenes novada domes mājas lapā www.smiltene.lv līdz 

2021.gada 26.jūlijam.  

4.4. Autoru pieteikumu un izstādes darbu vērtēšanas kritēriji:  

4.4.1. tehniskais izpildījums, kvalitāte; 

4.4.2. oriģinalitāte, stils, sarežģītības pakāpe; 

4.4.3. tematiskā atbilstība izstādes koncepcijai. 

 

5. Izstādes organizācija un norise 

5.1. Darbu pieņemšana:  

5.1.1. izstādes dalībnieks izstādei izvirzītos darbus personīgi iesniedz Smiltenes novada muzejā 

Mēru muižā, Mēros, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, LV – 4729 no 2021. gada 2. 

augusta līdz 7. augustam no plkst. 10.00 – 17.00. Par iespēju darbus nogādāt citā laikā 

nepieciešams sazināties ar Smiltenes novada muzeja vadītāju Ievu Miķi, tālr.: +371 

25776631; 

5.1.2. darbus ir iespējams nodot arī Rīgā, Latvijas Nacionālajā kultūras centrā, Pils laukumā 4, 

no 2021. gada 2. augusta līdz 6. augustam līdz plkst. 14.00, kontaktpersona – Linda 

Rubena, tālr. +371 26658903. 

5.2. Izstādes darbiem jāpievieno darbu pases, norādot darba nosaukumu, studijas nosaukumu, 

autora vārdu, uzvārdu, telefona numuru un izgatavošanas laiku. Darba pasēm jābūt 
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skaidri salasāmām un stingri piestiprinātām/piešūtām, lai izstādes iekārtošanas laikā tās 

nenokristu un netiktu bojātas.  

5.3. Darba iesniedzējs ir atbildīgs par tīru un izgludinātu darbu iesniegšanu. Neizgludināti vai 

netīri darbi izstādē netiek izstādīti.  

5.4. Darba iesniedzējs ir atbildīgs par darbu iesaiņojumu drošai pārvadāšanai. Uz darba 

iesaiņojuma – kastēm, ruļļiem, apģērbu pārvalkiem, pakaramajiem – jānorāda īpašnieka 

piederība studijai, individuālajiem darba iesniedzējiem – vārds, uzvārds.  

5.5. Darbi, kas atlasē nav apstiprināti vai pieteikuma anketā norādīti, izstādē netiek izstādīti. 

5.6. Izstādes organizēšana:  

5.6.1. iekārtošana: no 2021. gada 16. līdz 20. augustam; 

5.6.2. atklāšana: 2021. gada 20. augustā plkst. 17.00; 

5.6.3. darba laiks: otrdiena – piektdiena 10.00 – 17.00, sestdiena 10.00 – 15.00; 

5.6.4. slēgšana: 2021. gada 30. septembrī plkst. 15.00; 

5.6.5. demontāža un darbu izsniegšana no 2021. gada 4. līdz 8. oktobrim, no plkst. 10.00 – 

17.00. 

Par izstādei pieņemto darbu nogādāšanu uz Smiltenes novada muzeju, kā arī par darbu saņemšanu 

pēc izstādes slēgšanas ir atbildīgi darbu autori. Ja darbus vēlas saņemt citā laikā, nepieciešams 

sazināties ar Smiltenes novada muzeja vadītāju Ievu Miķi, tālr.: +371 25776631. 

 

 

Agnese Ice - Sudzane 

Tālr.: 25455507, e-pasts: izstade.smiltene@gmail.com  
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