
 

 

 
Bērnu un jauniešu muzikālo talantu atbalsta konkurss 

 

“SIRDS MĀJAS TALANTI 2020” 
 

NOLIKUMS 
 
Norises laiks un vieta 
 

2020. gada 14. aprīlis – 6. maijs 
Garkalnes novads un tuvākie kaimiņu novadi (Carnikavas, Ādažu, Inčukalna, Ropažu, Stopiņu, 
Rīgas pilsēta u.c.) 
 

Organizators: Biedrība “SIRDS MĀJA” 
 

Mērķis: 
 Atklāt jaunus un daudzsološus Latvijas izpildītājus, veicinot viņu vokālo un 

instrumentspēles talantu attīstību. 
 
Uzdevumi: 

 Sekmēt bērnu un jauniešu māksliniecisko talantu turpmāko attīstību; 
 Nodrošināt iespēju vokālistiem un instrumentālistiem parādīt savas prasmes 

profesionālai žūrijas komisijai un konkursanta atbalsta gadījumā (konkursa ietvaros) 
plašākai Latvijas auditorijai. 

 

Prasības dalībniekiem: 
 Par konkursa dalībniekiem var kļūt bērni un jaunieši vecumā no 3 – 20 gadiem, kuri 

pastāvīgi dzīvo Garkalnes novadā vai kādā no kaimiņu novadiem; 
 Konkursā var piedalīties Latvijas solo izpildītāji vokālajā un instrumentālajā mākslā. 

 
Pieteikšanās kārtība un nosacījumi 
 
Konkursa dalībnieki laika posmā no 2020. gada 14. – 30. aprīlim (ieskaitot) konkursa 
organizatoriem iesūta aizpildītu pieteikuma anketu un 1 vai vairākus muzikālos 
priekšnesumus video formātā. Muzikālajam priekšnesumam jābūt atbilstošam konkursanta 
vecumam un spējām. 
Var tikt iesūtīti jau iepriekš uzņemti video, bet ne vecāki par 2020. gada 1. janvāri. Tiek 
pieņemti arī mājas video, kas filmēti ar mobilajiem telefoniem vai citām ierīcēm, bet ar 
nosacījumu, ka izpildītājs ir labi dzirdams (bez fona trokšņiem) un skaidri saskatāms pilnā 
augumā. 
Pieteikuma anketas un video var tikt iesūtīti kādā no šiem veidiem: 

 Kā vēstules pielikums uz biedrības mājaslapu www.facebook.com/sirdsmaja; 
 Uz biedrības “SIRDS MĀJA” e-pastu sirdsmaja@gmail.com. Video šajā gadījumā var 

iesūtīt kā youtube.com kanāla saiti vai ielādēt caur failiem.lv. 
 Uz konkursa organizatores Ilzes Rižes WhatsApp kontu, tālruņa numurs +371 

29211971. 
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Vērtēšanas kritēriji un apbalvošana 
 

Konkursu vērtē profesionāla un kompetenta žūrijas komisija, kuras sastāvu apstiprina 
biedrība “SIRDS MĀJA”. Žūrijas priekšsēdētāja ir konkursa organizatore, biedrības “SIRDS 
MĀJA” vadītāja, vokālais pedagogs un dziesminiece Ilze Riže.  
Dalībnieku sniegums tiek vērtēts 10 ballu sistēmā. Ja vairāki dalībnieki saņēmuši augstāko 
ballu novērtējumu, tad viņu sniegums papildus tiek vērtēts 20 punktu sistēmā. Žūrijas 
komisijas punktu vērtējums netiek publiskots. Žūrijas komisijas lēmums ir galīgs un nav 
apstrīdams.  
Vērtējot konkursa dalībniekus, žūrija ņem vērā: 

 Dalībnieka personības spilgtumu; 
 Tehniskās iemaņas; 
 Nākotnes potenciālu; 
 Attieksmi pret konkursu. 

Vienādu rezultātu gadījumā atbalsts tiks piesķirts bērnam vai jaunietim, kurš dzīvo 
daudzbērnu ģimenē, maznodrošinātā / trūcīgā ģimenē, nepilnā ģimenē vai audžuģimenē, ja 
tas būs atzīmēts pieteikuma anketā. 
Žūrija konkursantu izvērtēšanu veic laika posmā no 2020. gada 1. - 5. maijam.  
Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2020. gada 6. maijā biedrības “SIRDS MĀJA” mājaslapā 

www.facebook.com/sirdsmaja, kā arī izsūtīti privāti konkursa dalībnieku e-pastos. 
 

Kopējais šobrīd pieejamo atbalsta balvu fonds ir 700 EUR, tomēr, ja konkursa uzvarētāju 
talantu atbalstam būs nepieciešama lielāka summa, tad biedrība “SIRDS MĀJA” apņemas 
meklēt papildu līdzekļus, lai šo ieceri īstenotu. 
Atbalsts tiks sniegts vienam vai vairākiem konkursa uzvarētājiem kādā no pieteikuma anketā 
norādītajiem veidiem (iespējams atbalsts arī vairākos veidos vienlaicīgi): 

 Jauna personīgā mūzikas instrumenta iegāde; 
 10 apmaksātas privātstundas vokālajā un/vai instrumentālajā mākslā; 
 Iespēja bez maksas piedalīties kādā no biedrības “SIRDS MĀJA” organizētajiem 

mūzikas projektiem, piemēram, piedalīšanās ierakstu veikšanā profesionālā mūzikas 
studijā un/vai dalība radošajās nometnēs, darbnīcās, koncertprogrammās; 

 Apmaksāta dalība kādā no Latvijas vai Starptautiska mēroga konkursiem vokālajā 
un/vai instrumentālajā mākslā. 

Ja konkursa uzvarētājs atsakās no piešķirtā atbalsta veida, tad tas tiek piedāvāts nākamajam 
labāko rezultātu ieguvušajam konkursantam. 
 

Dalības maksa: 
 Piedalīšanās atbalsta konkursā “SIRDS MĀJAS TALANTI 2020” ir bez maksas. 

 

Konkursa organizētājiem ir tiesības publiskot pieteikuma anketā norādīto informāciju par 
konkursa dalībniekiem (izņemot pases datus un piešķirto ģimenes statusu), kā arī publiskot 
konkursa rezultātus. Konkursa organizatoriem ir tiesības izmantot un apstrādāt uz konkursu 
iesūtītos video materiālus. Nepieciešamības gadījumā organizatoriem ir tiesības pieprasīt 
papildu informāciju par konkursa dalībnieku. 
 
Konkursa organizatoriem ir tiesības nepieciešamības gadījumā izmainīt šajā nolikumā 
noteiktos konkursa noteikumus un prasības, kā arī veikt citas izmaiņas, par to paziņojot 
konkursa organizatora mājaslapā www.facebook.com/sirdsmaja. 
 
Kontaktinformācija: 
E-pasts: sirdsmaja@gmail.com 
Tālrunis: +371 29211971 (Ilze Riže) 
Mājaslapa: www.facebook.com/sirdsmaja 

http://www.facebook.com/sirdsmaja
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