
Apstiprināts ar biedrības „Latvijas tekstilmozaīka”  
valdes 2020.gada 1. novembra valdes sēdes lēmumu 

(protokols Nr.2 -2020.) 

13. STARPTAUTISKĀ TEKSTILMOZAĪKAS FESTIVĀLA 
„RĪGAS TEKSTILMOZAĪKA 2021” 

2021.gada 18.augusts - 20.septembris  

NOLIKUMS 

I. Festivāla organizatori 

1.1. Festivāla organizatori: 
Biedrība „Latvijas tekstilmozaīka”; 
Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības VEF Kultūras pils. 

1.2. Atbalstītāji: 
SIA „MEZ Crafts”, 
SIA „L.S.A.STUDIA “, 
SIA „Thread Solutions”, 
veikalu tīkls „Elīze”,  
Žurnāli „Praktiskie rokdarbi”, „Praktiskais latvietis”, 
Šveices šujamtehnikas koncerns Bernina, 
SIA „Linen fabric”. 

II. Festivāla mērķis 

2. Festivāla mērķis ir veicināt: 
2.1. tradicionālās un mākslinieciskās tekstilmozaīkas darinājumu atpazīstamību un šīs 
unikālās šūšanas tehnikas saglabāšanu, tālāku attīstību un izaugsmi Latvijā;  
2.2. radošu sadarbību un izstāžu apmaiņu ar līdzīgām organizācijām un māksliniekiem 
ārvalstīs;  
2.3. tekstilmozaīkas meistaru un mākslinieku profesionālā līmeņa paaugstināšanu; kā arī 
skolu jaunatnes motivēšanu jaunu interesantu darbu darināšanai; 
2.4. izglītojošu un praktisku semināru organizēšanu Rīgā un Latvijā, darbu kvalitātes 
uzlabošanai;  
2.5. sadarbību ar Rīgas skolām un interešu izglītības centriem, tekstilmozaīkas tehniku 
popularizēšanā, kultūrvides veidošanā, audzinot izglītotu skatītāju; 
2.6. kultūras mantojuma apzināšana, tā izpratnes veicināšana Latvijas kontekstā. 

III. Festivāla dalībnieki 

3.1. Biedrības „Latvijas tekstilmozaīka” biedri.  
3.2. Latvijas un ārvalstu mākslinieki, meistari, amatieri, studiju dalībnieki un citi interesenti. 
3.4. Tekstilmozaīkas informatīvais portāls www.myquilt.ru; 



3.5. Tekstilmozaīkas informatīvais portāls www.quiltsundmehr.de; 
3.6. Tekstilmozaīkas informatīvais portāls www.quiltfest.ru; 
3.6. EQA dalībvalstu nacionālo organizāciju biedri. 

IV. Festivāla norise 

4.1. Festivāla atvēršana Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības VEF Kultūras pilī , 
Ropažu iela 2,  Rīgā, 18.08.2021. plkst.9.00.  
4.2.Festivāla atklāšana Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības VEF Kultūras pilī , 
Ropažu iela 2,  Rīgā, 21.08.2021. plkst.12.00. 
4.2. Izstāžu programma VEF Kultūras pilī, Ropažu iela 2, Rīgā, 18.08.2021.- 20.09.2021. no 
plkst.9.00 līdz plkst. 20.00 un 20.09.2020. no plkst. 9.00 līdz 18.00.  
4.2.1. Biedrības „Latvijas tekstilmozaīka” biedru autoru tekstilmozaīkas darbu izstāde 
„Raibā pasaule”; 
4.2.2. Starptautiskā somu konkursa „Mana ceļojuma soma” izstāde;  
4.2.3. Starptautiskā izstāde „Galdiņ, klājies!”, kurā eksponēti galdauti un priekšauti 
aplikācijas un tekstilmozaīkas tehnikā. 
4.2.5.Biedrības “Latvijas tekstilmozaīka” biedru darināto mazo formu un rotaļlietu izstāde 
„Mazā, raibā pasaule”. 
4.2.6. Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālās vidusskolas izglītojamo 
ar invaliditāti mini kviltu izstāde „Pa saulei”, 
4.2.7.Biedrības “Latvijas tekstilmozaīkas” dalībnieces Ilzes Šuļjas apģērbu kolekcijas “Es 
meitiņa kā rozīte” izstāde. 
4.2.8. EQA  dalībvalstu pārstāves Gallas Grotto (Francija/Krievija) personālizstāde 
„Nezināmo sieviešu enciklopēdija”. 
 4.3. Latvijas un ārvalstu meistaru meistarklases. Sīkāka informācija tiks publicēta biedrības 
„Latvijas tekstilmozaīka” mājas lapā www.latviaquilting.lv līdz 18.08.2021.  
4.4. Radošās darbnīcas, meistarklases Latvijas tekstilmozaīkas biedrības īrētās telpās Čaka 
ielā 99, Rīgā. 
4.5. Festivāla noslēgums VEF Kultūras pilī, Ropažu iela 2, Rīgā, 20. 09. 2021. plkst.18.00.  

V. Pieteikumu iesniegšana un noteikumi dalībniekiem 

5.1. Tekstilmozaīkas darbu izstādei „Raibā pasaule” tiks pieņemti biedrības „Latvijas 
tekstilmozaīka” biedru darbi, kas izpildīti „art kvilta ” un tradicionālajā (darbs sastāv no 
trim kārtām: virskārta, starplika, odere) tekstilmozaīkas tehnikā. Darbus var pieteikt gan 
individuāli, gan autoru grupas. Viens autors vai autoru grupa var pieteiktun iesniegt ne 
vairāk kā trīs darbus. Darba izmēri nedrīkst pārsniegt 1.60 m (platumā) x 2.00 m 
(augstumā). Eksponēšanai drīkst iesniegt jaunus un jau redzētus darbus. Biedrība patur sev 
tiesības neizstādīt visus viena autora vai autoru grupas iesniegtos darbus, bet garantē vismaz 
viena iesniegtā darba izstādīšanu. 

Darba nosaukums 
Autora vārds, uzvārds 

Valsts 
Pilsēta vai novads 

http://www.quiltsundmehr.de


Darba izgatavošanas gads 

5.6.2. Starptautiskajam somu konkursam „Mana ceļojuma soma” iesniegtajiem darbiem: 

Darba nosaukums 

5.6. Visiem iesniegtajiem darbiem jābūt tīriem, rūpīgi izpildītiem un jāatbilst šim 
Nolikumam. 
5.7. Pieteikums (skat. 1.pielikumu, 2.pielikumu, 3.pielikumu ,4.pielikums) kā pievienots 
fails jānosūta elektroniskā veidā līdz 01.08.2021. uz e-pasta adresi  textile.mosaic@ 
gmail.com vai pa pastu uz adresi:  

Biedrībai „Latvijas tekstilmozaīka”  
Duntes iela 31.-1  
Rīga, LV-1005 
Latvija 

5.8. Iesniedzot Pieteikumu, festivāla dalībnieks apņemas izpildīt festivāla organizētāju 
noteikumus, kā arī neiebilst pret izstādes eksponātu fotografēšanu un/vai filmēšanu. 
5.9. Visi pieteiktie darbi (sagatavoti eksponēšanai, t.i. ar kokiem) jāiesniedz 15.08.2021. 
VEF Kultūras pilī, Ropažu iela 2, Rīgā, no plkst.10.00 – 13.00, vai jāiesūta pa pastu līdz 
01.08.2020. uz adresi: 
Mairitai Eglītei 
Biedrībai „Latvijas tekstilmozaīka” 
Cālīšpurva 2a, Baloži, 
Ķekavas nov., LV-2128 
Latvija 

5.10. Iesniegtos darbus autori varēs saņemt atpakaļ pasākuma norises vietā pēc festivāla 
noslēguma vai tie tiks nosūtīti pa pastu saskaņā ar Pieteikumā norādīto adresi. Darbu 
nogādāšanu uz norādītajām adresēm un pēc festivāla nosūtīšanu atpakaļ apmaksā 
dalībnieks, sedzot visus pasta izdevumus. 
5.11. Dalības maksa, piedaloties jebkurā no izstāžu programmām, neatkarīgi vienā vai 
vairākās – 20.00 EUR (biedrības „Latvijas tekstilmozaīka” biedriem – 10.00 EUR). Grupu 
darbiem, dalību festivālā, apmaksā katrs darba līdzautors atsevišķi: ja nav biedrības biedrs 
-20.00 EUR, bet, ja ir biedrības biedrs, 10.00 EUR. 
Dalības maksu un darbu nogādāšanai adresātam pasta izdevumiem paredzēto naudu var 
ieskaitīt biedrības norēķinu kontā līdz 10.08.2021, kā arī samaksāt skaidrā naudā festivāla 
norises vietā iesniedzot darbus vai festivāla atklāšanā, iepriekš vienojoties ar organizatoru. 

VI. Festivālā izstādīto darbu izvērtēšana 

6.1. Izstādes „Raibā pasaule” trīs darbiem tiks piešķirtas skatītāju simpātiju balvas. 
Neatkarīga žūrija vērtēs izstādes darbus, lai pasniegtu Ainas Muzes balvu.  



6.2. Starptautiskajam somu konkursam „Mana ceļojuma soma” trīs laureātiem tiks 
piešķirtas žūrijas balvas un Diplomi. 
6.3. Starptautiskā somu konkursa darbus vērtēs festivāla organizētāju apstiprināta žūrija 
saskaņā ar šādiem vērtēšanas noteikumiem: 
6.3.1.visatbilstošākais konkursa tēmas atspoguļojums, 
6.3.2.interesantākā darba kompozīcija, 
6.3.3.profesionālākais tekstilmozaīkas tehniku izpildījums, 
6.3.4.jaunrade. 
6.5. Tiks piešķirtas atbalstītāju speciālās veicināšanas balvas. 
6.6. Visi festivāla dalībnieki saņems Apliecinājumu par piedalīšanos festivālā. 

VII. Festivāla informatīvais atbalsts 
www.vefkp.lv 
www.latviaquilting.lv 
www.sujmasinas.lv 
www.myquilt.ru  
www.quiltfest.ru 
www.quiltsundmehr.de 

VIII. Biedrības „Latvijas tekstilmozaīka” bankas rekvizīti 
                    LATVIJAS TEKSTILMOZAIKA 
R/N:            40008166247 
Banka:         Swedbank 
IBAN:         LV62HABA0551029588654 
SWIFT:       HABALV22                             
                    Maksājuma mērķis - dalības maksa festivālā „Rīgas tekstilmozaīka 2021”, pasta 
izdevumi darbu nogādāšanai adresātam. 

IX. Pielikumi 
9.1. Pieteikums dalībai izstādē „Raibā pasaule”. 
9.2. Pieteikums dalībai somu konkursam „Mana ceļojuma soma”. 
9.3. Pieteikums dalībai starptautiskai izstādei „Galdiņ klājies!”. 
9.4.Pieteikums dalībai mazo formu  rotaļlietu izstādei „Mazā ,raibā pasaule”. 

Kontaktinformācija 
Elīna Lūsis-Grīnberga  
Tel.+371 29115286 
Lolita Sīmane 
Tel.+ 371 26238875 
www.latviaquilting.lv  
textile.mosaic@gmail.com 

http://www.latviaquilting.lv
http://www.sujmasinas.lv
http://www.myquilt.ru
http://www.quiltsundmehr.de
http://www.latviaquilting.lv
mailto:textile.mosaic@gmail.com


1.pielikums 
PIETEIKUMS 

dalībai festivāla „Rīgas tekstilmozaīka 2021” izstādē „Raibā pasaule” 
15.08.2021.-22.09.2021. 

___.___.2021. 
paraksts 

Vārds uzvārds/ 
autoru grupas, radošā kolektīva nosaukums

Valsts

Pilsēta/novads

Pasta adrese, indekss

Kontakttelefons

E-pasta adrese

Informācija par darbu/darbiem:

1.nosaukums

izmērs (augstums /platums)

aptuvenais svars (aizpildāms, ja tiek 
nosūtīts atpakaļ ar pasta starpniecību)

2.nosaukums

izmērs (augstums /platums)

aptuvenais svars (aizpildāms, ja tiek 
nosūtīts atpakaļ ar pasta starpniecību)

3.nosaukums

izmērs (augstums /platums)

aptuvenais svars (aizpildāms, ja tiek 
nosūtīts atpakaļ ar pasta starpniecību)

Izstādes programmā pieteiktos darbus 
iesniegs 

- personīgi norises vietā 15.08.2021. 
- ar kurjera starpniecību norises vietā 
15.08.2021. 
- sūtot pa pastu

Izstādes programmā pieteiktos darbus 
saņems pēc festivāla 

- personīgi norises vietā 22.09.2021. 
- ar kurjera starpniecību norises vietā 
22.09.2021. 
- sūtot pa pastu

Dalības maksas apmaksu veiks - ar pārskaitījumu uz kontu 
- skaidrā naudā līdz 15.08.2021.



2.pielikums 
PIETEIKUMS 

dalībai festivāla „Rīgas tekstilmozaīka 2021” somu konkursam  
„Mana ceļojuma soma” 
18.08.2021.-20.09.2021. 

___.___.2021. 
paraksts 

Vārds uzvārds/ 
autoru grupas, radošā kolektīva nosaukums

Valsts

Pilsēta/novads

Pasta adrese, indekss

Kontakttelefons

E-pasta adrese

Informācija par darbu/darbiem:

1.nosaukums

aptuvenais svars (aizpildāms, ja tiek nosūtīts 
atpakaļ ar pasta starpniecību)

2.nosaukums

aptuvenais svars (aizpildāms, ja tiek nosūtīts 
atpakaļ ar pasta starpniecību)

3.nosaukums

aptuvenais svars (aizpildāms, ja tiek nosūtīts 
atpakaļ ar pasta starpniecību)

Konkursā pieteiktos darbus iesniegs - personīgi norises vietā 15.08.2021. 
- ar kurjera starpniecību norises vietā 
15.08.2021. 
- sūtot pa pastu

Konkursā pieteiktos darbus saņems pēc festivāla - personīgi norises vietā 22.09.2021. 
- ar kurjera starpniecību norises vietā 
22.09.2021. 
- sūtot pa pastu

Dalības maksas apmaksu veiks - ar pārskaitījumu uz kontu 
- skaidrā naudā līdz 15.08.2021.



3.pielikums 
PIETEIKUMS 

dalībai festivāla „Rīgas tekstilmozaīka 2021” starptautiskai izstādei 
 „Galdiņ klājies!” 18.08.2021.-20.09.2021. 

* ja tiek iesniegti vairāk kā 3 (trīs) darbi, lūgums papildināt pieteikumu patstāvīgi. 

___.___.2021. 
paraksts 

4.pielikums 

Vārds uzvārds/ 
autoru grupas, radošā kolektīva nosaukums

Valsts

Pilsēta/novads

Pasta adrese, indekss

Kontakttelefons

E-pasta adrese

Informācija par darbu/darbiem:

1.nosaukums

aptuvenais svars (aizpildāms, ja tiek nosūtīts 
atpakaļ ar pasta starpniecību)

2.nosaukums

aptuvenais svars (aizpildāms, ja tiek nosūtīts 
atpakaļ ar pasta starpniecību)

3.nosaukums

aptuvenais svars (aizpildāms, ja tiek nosūtīts 
atpakaļ ar pasta starpniecību)

Izstādes programmā pieteiktos darbus iesniegs - personīgi norises vietā 
15.08.2021. 
- ar kurjera starpniecību norises 
vietā 15.08.2021. 
- sūtot pa pastu

Izstādes programmā pieteiktos darbus saņems pēc 
festivāla 

- personīgi norises vietā 
22.09.2021. 
- ar kurjera starpniecību norises 
vietā 22.09.2021. 
- sūtot pa pastu

Dalības maksas apmaksu veiks - ar pārskaitījumu uz kontu 
- skaidrā naudā līdz 15.08.2021.



PIETEIKUMS 
dalībai festivāla „Rīgas tekstilmozaīka 2021” mazo formu  

un rotaļlietu izstādei “Mazā ,raibā pasaule” 
 18.08.2021.-20.09.2021. 

* ja tiek iesniegti vairāk kā 3 (trīs) darbi, lūgums papildināt pieteikumu patstāvīgi. 

___.___.2021. 
paraksts

Vārds uzvārds/ 
autoru grupas, radošā kolektīva nosaukums

Valsts

Pilsēta/novads

Pasta adrese, indekss

Kontakttelefons

E-pasta adrese

Informācija par darbu/darbiem:

1.nosaukums

aptuvenais svars (aizpildāms, ja tiek nosūtīts 
atpakaļ ar pasta starpniecību)

2.nosaukums

aptuvenais svars (aizpildāms, ja tiek nosūtīts 
atpakaļ ar pasta starpniecību)

3.nosaukums

aptuvenais svars (aizpildāms, ja tiek nosūtīts 
atpakaļ ar pasta starpniecību)

Izstādes programmā pieteiktos darbus iesniegs - personīgi norises vietā 15.08.2021. 
- ar kurjera starpniecību norises vietā 
15.08.2021. 
- sūtot pa pastu

Izstādes programmā pieteiktos darbus saņems pēc 
festivāla 

- personīgi norises vietā 22.09.2021. 
- ar kurjera starpniecību norises vietā 
22.09.2021. 
- sūtot pa pastu

Dalības maksas apmaksu veiks - ar pārskaitījumu uz kontu 
- skaidrā naudā līdz 15.08.2021.


