Ludzas novada iestāžu ražas festivāls
“B z sv tki’’

NOLIKUMS
2016. gada 17. septembris
Festivāla mērķis
Popularizēt Ludzas novadu, kultūrvides daudzveid bu un veicināt Ludzas novada iedz votāju
vienot bu.
Festivāla organizatori
Ludzas novada izgl t bas, kultūras un sporta pārvalde sadarb bā ar Ludzas novada iestādēm.
Festivāla tēma
Dārzeņi
Festivāla laiks un vieta
2016. gada 17. septembr laikā no plkst. 10.00 Ludzas pilsētā.
Festivāla dal bnieki
Ludzas novada iestādes, biedr bas, iedz votāji un iedz votāju grupas.
Festivāla norise
Plkst. 10.00 – 16.00
Plkst. 10.00 – 14.00
Plkst. 12.00
Plkst. 12.00 – 14.00
Plkst. 15.30
Plkst. 16.00 – 18.00

Rudens kompoz ciju izstāde ‘’Dyžan gļeits’’. (Ludzas TN)
Rudens stādu tirdziņš. (Ludzas pilsētas parkā)
Aktivitātes bērniem. (Ludzas pilsētas parkā)
Ludzas novada pagastu prezentācijas un radošās darbn cas ‘’Rudiņs
b ziņs’’. (Ludzas pilsētas parkā)
Ludzas novada iestāžu gājiens ‘’ t, ka b zs!’’ (no Ludzas pilsētas
ģimnāzijas)
‘’B zais svātku koncerts’’ (Ludzas pilsētas parka estrādē)

Pielikumā nolikumi dal bai pasākumos
1. Rudens kompoz ciju izstāde ‘’Dyžan gļeits’’ (Ludzas TN)
2. Ludzas novada pagastu prezentācijas un radošās darbn cas ‘’Rudiņs b zeņs’’ (Ludzas pilsētas
parks)
3. Ludzas novada iestāžu gājiens ‘’ t, ka b zs!’’ (no Ludzas pilsētas ģimnāzijas)
Sīkāka informācija uzziņai par organizatoriskiem jautājumiem:
Karīna Demko – Senkāne – tālr. 28695660

Ludzas novada iestāžu rudens ražas festivāls
‘’B Z SV TKI’’
2016. gada 17. septembr
Pas kums
Izst des ‘’Dižan gļeits!’’ atkl šana
Laiks, vieta
Plkst. 10.00 Ludzas TN mazajā zālē
Dal bnieki
Ludzas novada iestādes, biedr bas un iedz votāju grupas.
Noteikumi
1. Kompoz cija veidota no rudens veltēm un dabas materiāliem.
2. Kompoz cija var būt veidota : vāzē, oāzē vai iestrādāta citā priekšmetā (par kompoz cijas
stabilitāti atbild autors).
3. Iestādes un autoru kolekt vi, biedr bas iesniedz ne vairāk kā 3 darbus. Individuāli
iesniedz 1 darbu.
4. Kompoz cijas tiks izvietotas Ludzas TN mazajā zālē 16. septembr no plkst. 17.00 –
19.00 un 17. septembr no 8.00 – 9.00 (iesniedzot kompoz ciju būs jānorāda:
kompoz cijas nosaukums, autors, iestāde vai vieta, kur veidota kompoz cija. Šo
informāciju pie darba reģistrācijas ierakst s speciāli izveidotājās atklātnēs).
5. Izstāde būs skatāma 17. septembr plkst. 10.00 – 15.30, 18. septembr plkst. 11.00 –
15.00 (izstādes apmeklētāji nobalsot par kompoz ciju varēs 17. septembr no plkst. 10.00
– 15.00).
Balvas
1. Kompoz ciju vērtēs svētku organizatoru izveidota žūrija un izstādes apmeklētāji.
2. Tiks piešķirtas balvas un skat tāju simpātijas balva.
3. Uzvarētāju apbalvošana notiks plkst.16.00 koncerta laikā pilsētas parka estrādē.

Inform cija
Ludzas J.Soikāna mākslas skola, tālr. 26586721 un Ludzas TN Valentīna Razumovska,
tālr.29436881

Ludzas novada iestāžu rudens ražas festivāls
‘’B Z SV TKI’’
2016. gada 17. septembr

Pas kums
‘’Rudeņs b zeņs’’ Ludzas novada pagastu prezent cijas un radoš s darbn cas
Laiks, vieta
Plkst. 12.00 – 14.00 pilsētas parkā.
Dal bnieki
Ludzas novadu pagastu pārvaldes sadarb bā ar pagastu izgl t bas, kultūras un citām pašvald bas
iestādēm.
Noteikumi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Katrs pagasts prezentē sevi, izmantojot dabas veltes.
Telt s var piedāvāt radošo darbn cu, kur darbošanās ir ar dabas veltēm.
Pie telts vai telt var būt priekšnesumi.
Pašvald ba nodrošina ar pagasta plāksni vai karogu (ko varētu izmantot ar gājienā).
Telti nodrošina un uzstāda pašvald ba.
Telts organizētāji ir atbild gi par t r bu un kārt bu telt un apkārt tai.

Inform cija
E.Mekšs, tālr. 65707146

Ludzas novada iestāžu rudens ražas festivāls
‘’B Z SV TKI’’
2016. gada 17. septembr
Pas kums
G jiens ‘’ t, ka b zs!’’
Laiks, vieta
Plkst. 15.30 No Ludzas pilsētas ģimnāzijas vārtiem (stāšanās gājienam plkst. 14.10 – 15.30)
Dal bnieki
Ludzas novada iestādes.
Noteikumi
1. Grupas priekšgalā tiek nests pagasta nosaukums, iestādes nosaukums vai karogs, aiz
karogiem iet iestādes vad ba (ja ir apvienotas vairākas iestādes, tad visi izvietojas, kā
dal bnieki), tālāk dal bnieki vienā rindā pa 4 cilvēki.
2. Grupas dal bnieku skaits nav ierobežots, kas noformēti atbilstoši ‘’B zū svātku’’
tematikai.
3. Gājienam jāpiesaka (l dz 12. septembrim plksts.12.00 pa e-pastu:
demkosenkane@inbox.lv): pagasta iestādes nosaukums, gājiena grupas nosaukums,
dev ze, ko pateikt uz skatuves estrādē, kā ar 5 teikumi ar ko paša ir vieta vai iestāde.
4. Gājiens ies no Ludzas pilsētas ģimnāzijas 1. Korpusa Blaumaņa iela, Skolas iela, Stacijas
iela, parks, estrāde.
5. Gājiens noslēdzas pilsētas estrādē.
Atbild gie
Gājienu koordinē Ludzas novada sporta skola Elēna Fjodorova 26457564

Pieteikumus iesūt t l dz 12. septembrim plkst.12.00 uz e-pastu: demkosenkane@inbox.lv
Pieteikuma piemēri:
1.
2.
3.
4.
5.

Vieta (Ludzas pilsēta);
Iestādes nosaukums vai iedz votāju grupa (Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka);
Grupas nosaukums (Raženie);
Dev ze vai sauklis (Kas labi strādā, tam labi jāēd!);
5 teikumi ar ko paša ir vieta vai iestāde.

