
Bērnu un jauniešu muzikālo talantu atbalsta konkurss 
 

“SIRDS MĀJAS TALANTI 2020” 
 

PIETEIKUMA ANKETA 
 

!!!Par bērniem līdz 15 gadu vecumam (ieskaitot) anketu aizpilda un paraksta kāds 
no likumiskajiem pārstāvjiem!!! 
 
Dalībnieka vārds un uzvārds __________________________________________ 
 
Dalībnieka vecums 2020. gada 6. maijā _________________ 
 
Dzīvesvietas novads _________________________________ 
 
Mācību iestāde, klase/kurss __________________________________________________________ 
 
Dalībnieka vai likumiskā pārstāvja kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasts)  
 

 
Lūdzu, atzīmējiet, ja Jūsu ģimenei ir piešķirts kāds no zemāk minētajiem 
statusiem. Tas nav obligāti, bet, vienādu rezultātu gadījumā atbalsts tiks piesķirts 
tieši šādu ģimeņu pārstāvjiem. 

☐ daudzbērnu ģimene 

☐ maznodrošināta / trūcīga ģimene 

☐ audžuģimene 

☐ nepilna ģimene (bērnam ir tikai viens no vecākiem) 

 
Atzīmējiet, kādu talantu vēlaties konkursā parādīt: 

☐ vokālu 

☐ instrumenta spēli (uzrakstīt kādu) _________________________ 

 
Vokālais vai instrumentspēles pedagogs (ja ir) _____________________________________ 
 
Atzīmējiet, kuram konkursa atbalsta veidam vēlaties pieteikties. Ja vēlaties 
pieteikties vairākiem atbalsta veidiem, tad ar cipariem pierakstiet prioritāšu 
secību skalā no 1 līdz 4. 

☐ Jauna personīgā mūzikas instrumenta iegāde. 

Uzrakstiet konkrēti vēlamā instrumenta nosaukumu, cenu un vietu, kur to var 
iegādāties 

_______________________________________________________________________________ 

☐ 10 apmaksātas privātstundas vokālajā un/vai instrumentālajā mākslā. 

Ja ir kāds konkrēts pedagogs, pie kura vēlaties doties, tad norādiet 
kontaktinformāciju (pedagogam), kā arī 1 nodarbības maksu 
 



☐ 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 ir zināms kāds konkrēts konkurss, kurā ir vēlme piedalīties, tad norādiet tā 
nosaukumu, norises laiku un dalības maksas apmēru 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Īss muzikālās pieredzes apraksts, panākumi: 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Viens vai vairāki video ar konkursa dalībnieka priekšnesumiem kopā ar šo 
pieteikuma anketu jānosūta konkursa organizatoriem līdz 2020. gada 30. aprīlim 
(ieskaitot) 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 www.youtube.com kanāla saiti vai ielādēt caur 
failiem.lv. 

 Uz konkursa organizatores Ilzes Rižes WhatsApp kontu, tālruņa numurs 
+371 29211971. 

 
 
Apstiprinu, ka visa sniegtā informācija ir pareiza un piekrītu, ka mani (mana 
bērna) dati, kas norādīti šajā anketā (izņemot ģimenei piešķirto statusu), kā arī 
iesūtītie video un konkursa rezultāti, var tikt apstrādāti un publiskoti konkursa 
organizētāja mājaslapā www.facebook.com/sirdsmaja, novada avīzē un citās ar 
konkursa popularizēšanu saistītās vietnēs. 
 
 
______________________________    ____________________________________ 
         Vārds Uzvārds            Paraksts 
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