
Nolikums par atklāto bērnu un jauniešu vokālo konkursu —  

 «Dinaburgas zvaigznes – 2012». 
 

Dotais nolikums atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas noteikumiem par bērnu 

aizsardzības tiesībām un reglamentē bērnu un jauniešu vokāla konkursa norises kārtību.  

Starptautiskais bērnu un jauniešu vokālais konkurss „Dinaburgas zvaigznes 2012” ir 

spilgts notikums mūzikas, mākslas un deju pasaulē, aicina talantīgus jauniešus no dažādām 

valstīm un Latvijas pilsētām piedalīties Internet-projektā. 

Dalībniekiem tiks dota brīnišķīga iespēja parādīt sevi uz skatuves, iekarot skatītāju 

simpātijas, saņemt speciālistu novērtējumu, salīdzināt savu meistarības pakāpi, iegūt jaunus 

kontaktus, dalīties pieredzē, brīnišķīgi atpūsties un atrast jaunus draugus. 

   

1. Konkursa mērķi un uzdevumi: 

1.1. Dotā konkursa mērķis ir bērnu un jauniešu muzikālās daiļrades popularizēšana, jauno talantu 

atklāšana, mākslinieciskās izpratnes ieaudzināšana. 

 1.2. Mākslas pašdarbības daiļrades attīstības stimulēšana un izpildīšanas meistarības līmeņa 

paaugstināšana. 

 1.3. Saskarsmes un pieredzes apmaiņas iespēju izveidošana starp konkursa dalībniekiem.  

 1.4. Turpmākās attīstības sekmēšana, vokālās mākslas propaganda un talantu atklāšana.  

1.5. Sacensību gara un pilnveidošanas tieksmes stimulēšana.  

1.6. Vajadzības veidošana gara potenciāla un daiļrades sākuma pašrealizēšanā. 

 

 

2. Vispārējie noteikumi: 

2.1. Bērnu un jauniešu vokālais konkurss „Dinaburgas zvaigznes 2012” ir Interneta projekts, 

kura pamatā ir sacīkstes starp jaunajiem izpildītajiem. 

2.2. Konkursa organizatori ir: 

       -Nodibinājums „Cerība”; 

       - Daugavpils laikraksts «Динабург Bести»; 

       - Daugavpils pilsētas dome; 

       - Daugavpils sociālo lietu pārvalde. 

       2.3. Konkursa norisi organizē orgkomiteja, kuras sastāvā ietilpst dibinātāju un konkursa 

organizatoru pārstāvji. Orgkomiteja nodarbojas ar konkursa rīkošanas sagatavošanu, nodrošina 

konkursa norises publicēšanu masu mēdijos, nosaka, veido un rīkojas ar balvu fondu. 

Orgkomiteja nosaka žūrijas sastāvu, apstiprina tās lēmumus, pieņem lēmumus par konkursa 

dalībnieku un uzvarētāju apbalvošanu. Orgkomiteja ir tiesīga noteikt speciālas balvas, veikt 

grozījumus konkursa noteikumos. 

2.4. Informācija par konkursu tiek izvietota avīzes "Динабург Bести" mājās lapā - 

www.din.lv , un avīzē «Динабург Bести». 

 

3. Konkursa dalībnieki: 

3.1. Par konkursa dalībniekiem var kļūt bērni un jaunieši vecumā no 4 līdz 25 gadiem, gan 

profesionāli, gan neprofesionāli izpildītāji. 

3.2. Konkursā drīkst piedalīties solisti, dueti un trio.  

3.4. Dalībnieki tiek sadalīti šādās vecuma grupās: 

I   - 4 - 8 gadi 

II  - 9 - 13 gadi 

III - 14 - 17 gadi 

IV - 18 - 25 gadi 

 

 

 

http://www.din.lv/


4. Konkursa dalības noteikumi:  

4.1. Konkursā drīkst piedalīties izpildītāji, kuri ir aizpildījuši anketu mājās lapā - www.din.lv vai 

avīzes "Динабург Bести" redakcijā - Imantas ielā 9, Daugavpilī, Latvijā. 

4.2. Pieteikumus pieņem no 2012. gada 10. septembra līdz 2012. gada 30. novembrim ieskaitot. 

4.3. Maksa par dalību konkursā tiek veikta avīzes "Динабург Bести" redakcijā no 2012. gada 

10. septembra līdz 2012. gada 30. novembrim ieskaitot. 

4.4. Dalības maksa solistiem sastāda 30.00 Ls, duetiem 40.00 Ls ,  

trio 50.00 Ls. 

4.5. Konkursa dziesmas ieraksts notiek «Dinaburg Media Group» studijā, kā arī studijas telpās 

tiks veikta dalībnieku fotosesija. 

4.6. Katrs dalībnieks izpilda vienu dziesmu, kuras ilgums nedrīkst pārsniegt 4 minūtes. 

Priekšnesuma laikā ir atļauts deju pavadījums.  

4.7. Dziesmas ierakstam ir tikai 3 mēģinājumi, pieļaujama tikai dzīvā izpildīšana. 

4.8.  Labākais dziesmas un izpildījuma variants tiek ievietots avīzes „Динабург Bести” mājās 

lapā - www.din.lv. 

4.9. Dalībnieks iesniedz kompaktdisku ar kvalitatīvas dziesmas fonogrammu (mīnus) audio CD 

formātā. 

 

5. Konkursa norises kārtība: 

5.1. Dziesmas ieraksti tiks ievietoti avīzes „Динабург Bести” mājas lapā - www.din.lv. 

5.2. Labākā nedēļas dziesma, ņemot vērā skatītāju balsis, tiek pārraidīta "Dinaburgas zvaigznes" 

programmā, radio "Alise Plus". 

5.3 Pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, balsošana notiks vēl 1 mēnesi no 2012. gada 1. 

novembra līdz 2012. gada 10. decembrim. 

5.4. Konkursantus vērtēs gan klausītāji, gan žūrija.  

 

6. Konkursa žūrija: 

 Žūrijas sastāvā ir specializēto iestāžu pasniedzēji, radošo kolektīvu un organizāciju vadītāji, 

kultūras un mākslas darbinieki. 

 6.1. Žūrijas sastāvu apstiprina konkursa organizatori. 

 6.2. Žūrijas darba pamatā ir visu biedru vienlīdzība. Žūrijas lēmumi tiek pieņemti aizklātā 

balsošanā.  

6.3. Novērtēšanas pamatkritēriji:  

- vokālas muzikālas dotības;  

- mākslinieciskās izpildīšanas līmenis; 

- tehniskā meistarība un stilistisko īpašību esamība;  

- repertuāra izvēle; 

- kostīmu, citu elementu izvēlē. 

7. Konkursa uzvarētāju apbalvošana: 

7.1. Konkursa Gran-Prix ir piespriežams neatkarīgi no žanra un vecuma grupas par pašu 

spilgtāko un profesionālako priekšnesumu. 

7.2. 1., 2., 3., vietu ieguvēji būs katra nominācijā un visās vecuma grupās. 

7.3. Uzvarētāji saņems diplomus un speciālus kausus. 

7.4. Orgkomiteja un sponsori piešķir speciālas godalgas. 

7.5.Visi dalībnieki saņems diplomus un vērtīgas balvas. 
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7.6. Ja punktu skaits ir vienāds, žūrijai ir tiesības diviem un vairāk dalībniekiem piešķirt vienādas 

godalgotas vietas katrā vecuma kategorijā. 

 

8. Balvu fonds : 

8.1. Balvu fonds sastāv no sponsoru ieguldījumiem un dalībnieku dalības iemaksām.  

8.2. Žūrija ir tiesīga godalgotas vietas piešķirt ne visiem dalībniekiem. Žūrija un orgkomiteja var 

piešķirt stimulējošas balvas un diplomus, apbalvot pedagogus, vadītājus un koncertmeistarus ar 

speciāliem diplomiem. 

 

Neskaidrību gadījumā zvanīt pa telefoniem: uz 

t. 654 - 23 - 670 - audio ierakstu studiju «Dinaburg Media Group» 

t. 295 - 23 - 688 - projekta koordinatorei  Ilgai Liepniecei, 

t. 654 - 23 - 450 - «Динабург Bести» redakcijā. 

 
 


