
,,Dziedošā varavīksne 2018,, 

NOLIKUMS 
MĒRĶI: 

 Apzināt un veicināt dziedātāju radošo darbību, izaugsmes iespējas 
un attīstību  

 Veicināt bērnu un jauniešu muzikālo spēju attīstību un radošo 
pašizteikšanos 

 Veicināt pieredzes apmaiņu starp bērniem, jauniešiem, pedagogiem 
 Papildināt bērnu, jauniešu zināšanas, gūstot skatuves pieredzi 

 Veicināt jauniešu profesionālo interesi par skatuves mākslu 
 Motivēt bērnus un jauniešus attīstīt dziedāšanas talantu un prasmes 
 Parādīt spilgtākos talantus plašākai publikai 
 Atrast jaunus skatuves talantus 

 Celt bērnos, jauniešos pašapziņu 

 

ORGANIZATORS: Biedrība ,,Tikai Tev!,, 

DALĪBNIEKI: Bērni- bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, ārpus 

ģimenes aprūpē esošie bērni vecumā no7-20 gadiem 

KONKURSA DALĪBNIEKU IEROBEŽOJUMI: 

 Konkursā var piedalīties bērni, jaunieši vecumā no 7- 20 gadiem; 
 Dalībai konkursā var pieteikties individuāli-solisti vai vokālās 

grupas 

Konkursā izpildītājs piedalās ar vienu priekšnesumu jebkurā valodā 

dzīvajā izpildījumā vai ar fonogrammu, vai ar ,,dzīvo,, pavadījumu 

DALĪBNIEKU IEDALĪJUMS VECUMA GRUPĀS: 

 7- 12 gadu grupa. 
 13-17 gadu grupa 
 18-20 gadu grupa 
 pieļaujams jauktais vecums vokālajās grupās 

Dalībnieku iedalījums: 
 bērni, kuri apgūst vispārizglītojošo skolu mācību programmu 
 bērni ar speciālajām un īpašajām vajadzībām 
 

 

KONKURSA NORISES LAIKS UN VIETA: 



Aprīlis, iespējams Ropažu kultūras nams  

VĒRTĒŠANA DZIEDĀTĀJIEM un APBALVOŠANA 

Žūrijas sastāvu nosaka konkursa rīkotāji. 

Vērtēšanas kritēriji: 

 izvēlētās dziesmas sarežģītības pakāpe,  
 priekšnesuma mākslinieciskā kvalitāte,  
 dziesmas tehniskais izpildījums, intonatīvais skanējums 
 skatuves kultūra, aktiermeistarība, vizuālais tēls-tērps, 

horeogrāfija, atraktivitāte, dabiskums 
 repertuāra atbilstība dalībnieka vecumam; 

Izpildījums tiek vērtēts pēc 25 punktu skalas. Katrs kritērijs 5 punktu 

sistēmā. 

Vērtēšanas forma- aizklāta. Žūrijas vērtējums nav apstrīdams. 

Konkursa dalībnieki tiek apbalvoti ar pateicības rakstiem, laureāti ar goda 

diplomiem . 

-Grand Prix- 300 eur- galvenā balva tiek piešķirta vienam dalībniekam 

pēc žūrijas lēmuma 

Pieteikumi par piedalīšanos konkursā– pēc pielikumā Nr.1 un Nr.2 

pievienotās formas iesniegt līdz 2. martam  

  sūtot uz e-pastu- strapcane.anita@inbox.lv 

Uz atsevišķas lapas likumiskā pārstāvja piekrišanas apliecinājums, 

vārds, uzvārds, kontakttālrunis, kas dod piekrišanu bērnu, jauniešu 

dalībai konkursā, fotografēšanai, publicitātei  

 

Anketai ienākot e-pastā, nosūtīsim apliecinājumu par pieteikuma 

saņemšanu. 

 

Konkursa dienā dalībniekiem tiks nodrošinātas pusdienas, ūdens 

Ceļa izdevumus lūgt savai pašvaldībai vai atbalstītājiem-sponsoriem 

 

P.S. Gala lēmums par konkursa norisi tiks pieņemts, apkopojot 

pretendentus pēc iesūtītajām anketām. 



Ja būs liela atsaucība-dalībnieku skaits liels-tiks rīkota atlase atsevišķās 

Latvijas pilsētās. 

Atlase tiks veikta, balstoties uz nolikuma noteikumiem. 
 

 

 
 

 


