
 

  

 

Latvijas bērnu un jauniešu konkurss - festivāls 

“Mēs Latvijai” 

NOLIKUMS 

   
 
1. Mērķis 
Veicināt visu Latvijā dzīvojošo tautību bērnu un jauniešu starpkultūru kontaktus un komunikāciju, 

savas nacionālās identitātes kā Latvijas kopējās kultūru daudzveidības daļas apzināšanos un nozīmi, 

tā stiprinot piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi, nodrošinot aktīvu iesaisti 

Latvijas multikultūru mantojuma saglabāšanā un nākotnes Latvijas veidošanā. 

 

2. Organizatori 

Biedrība „Jaunatnes kultūras un estētiskās audzināšanas asociācija” 

Biedrība „Sadarbības platforma”  

 

3.  Dalībnieki 

3.1. Aicināti piedalīties dažādu tautību bērnu un jauniešu kolektīvi vai individuāli jaunie mākslinieki 

vecumā no 10 līdz 25 gadiem.   

3.2. Konkursā ir 3 nominācijas:  

 - Tautasdziesma (vokāls); 

 - Tautas deja;  

 - Aktiermāksla (skečs, kurā uzved tautas pasaku vai tās fragmentu).  

 

3.3. Konkurss nominācijās Tautasdziesma un Tautas deja notiek 2 vecuma grupās:  

pirmā vecuma grupa – bērniem no 10 līdz 16 gadiem 

otrā vecuma grupa – jauniešiem no 17 līdz 25 gadiem. 

 

3.4. Konkurss nominācijā Aktiermāksla notiek kopējā vecuma grupā no 10 līdz 25 gadiem 

 

Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas, audiovizuālais materiāls var 

tikt publiskots. 
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4.  Konkursa noteikumi 

 
4.1. Konkurss notiek divās kārtās: 

 1.kārtā tiek vērtēti pie pieteikuma iesūtītie konkursantu video ieraksti 

 2.kārtā tiek vērtēti konkursantu priekšnesumi klātienē 

 

4.2. Priekšnesuma kopējais ilgums – līdz 7 min. 

 

Pēc laika limita pārsniegšanas mūzika tiek pārtraukta bez brīdinājuma un piešķirts soda punkts 

 Kolektīvi un solisti var piedalīties dažādās nominācijās 

 

4.3. Katrs dalībnieks prezentē savas tautības kultūru  

Konkursā katram dalībniekam dziesmā, dejā jeb aktiermākslas uzvedumā jāparāda savas tautas 

kultūru – piemēram, tautasdziesmu, tautas deju, pasaku. 

 

4.4. Piesakot dalību konkursa 1.kārtā, jāiesūta kopā ar kolektīva pieteikumu priekšnesuma video 

ieraksts atbilstoši 4.2., 4.3. punktu prasībām. 

 

4.5. Tehniskās prasības konkursa 2.kārtā:  

 

 Fonogrammām un skaņu ierakstiem jābūt ar augstu skaņas kvalitāti; 

 Katram skaņu ierakstam jābūt uz atsevišķa datu nesēja; 

 Fonogrammai jābūt ieraksta sākumā;  

 Netiek pieļauta uzstāšanās ar fonogrammu „plus”; 

 Fonogramma jāiesniedz rīkotājiem ne vēlāk kā dienu pirms uzstāšanās. 

 

4.6. Konkursa laikā pieteiktās programmas nomaiņa aizliegta. 

 
5. Žūrija 

 

5.1. Žūrijas sastāvs 
 Visu dalībnieku priekšnesumus vērtē profesionāla žūrija 5 cilvēku sastāvā;  

Atvars Sirmais – komponists un aktieris 

Arnis Miltiņš – komponists un dziesminieks 

Lilija Lipora - horeogrāfe, formas teātra režisore, dejotāja 

Oļegs Teterins – M.Čehova vārdā nosauktā Krievu drāmas teātra un kino aktieris 

Oskars Zuģickis - Latvijas kultūru festivāla “Pynu, pynu sītu” direktors 

 

 Žūrija sniedz vērtējumu uzreiz pēc uzstāšanās;  

 -   Vērtējums tiek noteiks 5 punktu sistēmā 

 

5.2. Vērtēšanas kritēriji 
 Atbilstība 4.2.punktā noteiktajam 

 Kolektīva vizuālais tēls – atbilstība priekšnesumam 

 Priekšnesuma kopējā kompozīcija, scenogrāfija 

 Atraktivitāte, artistisms 

 Priekšnesuma mākslinieciskā kvalitāte 

 Repertuāra sarežģītības pakāpe ņemot vērā atbilstošo vecuma grupu 

 Uzstāšanās numuru vienotība – radītais kopējais tēls un ideja 

 



6. Dalībnieku apbalvošana 

6.1.Dalībnieki saņem: 

 1., 2. vai 3.pakāpes balvas un diplomu vai pateicību par piedalīšanos 

 Viens Grand Prix  

6.2. Apbalvošanas ceremonija notiek Konkursa noslēguma pasākumā 2016.gada 10.novembrī 

kultūras pilī “Ziemeļblāzma” 

 

7. Pieteikšanās dalībai 
 Pieteikumu par piedalīšanos festivālā un kolektīva video ieraksts jāiesniedz līdz 2016.gada 

25.oktobrim rakstiski uz e-pastu celma.lauma@gmail.com  

 Pieteikumā jānorāda pārstāvētais reģions/novads/pilsēta/ciems, kolektīva nosaukums jeb 

individuālā dalībnieka vārds, uzvārds, vadītāja/pedagoga vārds, uzvārds;  

 Kolektīvu pieteikumos pielikumā jānorāda visu dalībnieku vārdus, uzvārdus un vecumu;  

 Jānorāda kādā nominācijā piedalās;  

 Izpildāmo darbu nosaukumi, autori.  

 

8. Norise, vieta un laiks 

  
 Konkursa 1.kārta – video ierakstu izvērtēšana.  

Līdz 01.11.2016. katras nominācijas 10 labākie dalībnieki saņem uzaicinājumu piedalīties 

2.kārtā. 

 Konkursa 2.kārta - 2016.gada 10.novembrī, NVO namā, Rīgā, Laimdotas ielā 42, no plkst. 

10.00 līdz plkst.16.00.  

 Konkursa noslēgums 2016.gada 10.novembrī kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, Rīgā, 

Ziemeļblāzmas iela 36 no plkst.18.00 

 

9. Cita informācija 

 
9.1. Dalība bez maksas. 

9.2. 2.kārtas konkurss tiek rīkots kā publisks koncerts 

9.3. Pēc 2.kārtas konkursa notiks: 

 dalībniekiem pusdienas, 

 noslēguma koncerts ar apbalvošanu kultūras pilī “Ziemeļblāzma”,  

 dalībniekiem diskotēka,  

 kolektīvu vadītājiem tikšanās ar festivāla rīkotājiem un žūriju. 

 

Plašāka informācija: 
Lauma Celma 

 

Laimdotas iela 42, Rīga, LV-1084 

E-pasts: celma.lauma@gmail.com 

Tālrunis +371 29822258 

 

 
Latvijas bērnu un jauniešu konkurss – festivāls “Mēs Latvijai!” tiek organizēts projekta “Mēs Latvijai!”  

ietvaros. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā Alianse” un Kultūras ministriju 

projekta “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru 

dialoga jomā” ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.  
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PIETEIKUMA ANKETA 

  

Kolektīva piederība un 

nosaukums/Dalībnieka 
vārds, uzvārds 

  

Kolektīva 
vadītājs/pedagogs 

  

Kolektīva vadītāja/ 
pedagoga kontakti: 

Tel.: 

E – pasts: 

Kolektīva dalībnieku 
skaits 

  

Kolektīva dalībnieku vārdi, 
uzvārdi, vecums 

  

Priekšnesumi koncertam: 1. Nosaukums Mūzikas, teksta autors vai 

Horeogrāfs  

      

  1. Nosaukums Mūzikas, teksta autors vai 
Horeogrāfs  
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