
Konkurss dziedošajiem bērniem 

“Alises brīnumdziesmas 2019” 

NOLIKUMS 

 

1. Laiks:  

 1.1. 2019. gada 14. aprīlis, plkst. 12.00 

 

2. Norises organizators un vieta:  

2.1. Olaines Kultūras centrs 

2.2. Jaunolaines Kultūras nams, Meža iela 2 

 

3. Konkursa mērķis 

3.1. Popularizēt bērnu un jauniešu aktīvu darbību estrādes jomā, kā arī dot impulsu bērnu un 

jauniešu mākslinieciskās aktivitātes tālākai attīstībai. 

 

4. Konkursa uzdevumi  

4.1. Veicināt jauno izpildītāju muzikālo spēju attīstību un radošo pašizteikšanos. 

4.2. Atklāt jaunus un talantīgus jaunos izpildītājus no visas Latvijas. 

4.3. Sekmēt dziedātāju turpmāko izaugsmi. 

4.4. Aktivizēt bērnu un jauniešu solo dziedāšanu. 

4.5. Radīt pieredzes apmaiņas iespējas gan dziedātāju, gan pedagogu vidū. 

4.6. sekmēt bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanu un interešu attīstību.  

4.7. Veicināt un popularizēt bērnu muzikālo, emocionālo, intelektuālo attīstību dziesmā. 

4.8. Rosināt komponistus radīt bērnu un jauniešu vokālam atbilstošas dziesmas. 

4.9. Nodrošināt iespēju vokālistiem parādīt savas prasmes profesionālai žūrijas komisijai. 

4.10. Dot iespēju vokālistiem uzstāties publikas priekšā. 

  

4.Konkursa dalībnieki: 

4.1. Konkursā var piedalīties Latvijas solo izpildītāji un ansambļi 

4.2. Bērni un jaunieši vecumā no 3 līdz 14 gadiem.  

4.3. Konkursā var piedalīties bērni un jaunieši sekojošās vecuma grupās: 

4.3.1. dziedātāji – solisti:   

4.3.1.1. no 3 līdz 4 gadiem; 

4.3.1.2. no 5 līdz 6 gadiem; 



4.3.1.3. no 7 līdz 10 gadiem; 

4.3.1.4. no 11 līdz 14 gadiem; 

4.3.2. popgrupas un ansambļi (līdz 10 dalībnieki): 

4.3.2.1. no 3 līdz 6 gadiem; 

4.3.2.2. no 7 līdz 10 gadiem; 

4.3.2.3. no 11 līdz 14 gadiem. 

4.4. Popgrupas un ansambļu vecumu nosaka pēc vecākā dalībnieka. 

 

5. Repertuāra nosacījumi 

5.1. Konkursā dalībnieki piedalās ar divām dziesmām dzīvajā izpildījumā. 

5.2. Vienas dziesmas garums nedrīkst pārsniegt 4 minūtes, kopējais uzstāšanās garums 

nedrīkst pārsniegt 8 minūtes.  

5.3. Konkursā dalībnieki izpilda dziesmu bērniem jebkurā valodā, kas atbilst izpildītāja 

vecumam un vokālajām spējām.  

5.4. Fonogrammu (ar dalībnieka vārdu un skaņdarba nosaukumu.) dalībnieki atsūta uz 

organizatora e-pastu WAW vai MP3 formātā. Fonogrammā nevar būt iekļauti fona dziedātāji.  

5.5. Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par dziesmu tekstu satura atbilstību LR likumos 

noteiktajām normām (nav atļauta rasu nevienlīdzības sludināšana, aicinājumi uz vardarbību, 

fašistiskas vai komunistiskas ideoloģijas sludināšana, necenzētu vārdu lietošana). 

 

6. Vērtēšana un apbalvošana  

6.1. Dalībniekus vērtēs profesionāla, kompetenta žūrija trīs (3) cilvēku sastāvā. 

6.2. Žūrijas komisijas locekļu vērtējums pēc punktu sistēmas būs atklāts. 

6.3. Dalībnieki tiek vērtēti vecuma grupās. 

6.4. Konkursā piešķir galveno balvu katrā vecuma grupā vienam augstāko punktu ieguvējam 

(vairākiem, ja punktu skaits ir vienāds), skatītāju simpātiju balvu, piemiņas balvas un dalības 

apliecinājumus visiem konkursa dalībniekiem. 

 

7. Žūrijas vērtēšana kritēriji : 

7.1. Izvēlētā priekšnesuma sarežģītības pakāpe;  

7.2. priekšnesuma mākslinieciskā kvalitāte;  

7.3. priekšnesuma tehniskais izpildījums;  

7.4. aktiermeistarība;  

7.5. dalībnieka (-u) vizuālais tēls. 

 



8. Pieteikumu iesniegšana : 

8.1. Var iesūtīt pa pastu uz adresi: Meža iela 2, Jaunolaine, Olaines novads, LV 2114, ar 

norādi „Konkursam “Alises brīnumdziesmas”” (pasta zīmogs 4.aprīlis); 

8.2. Var iesūtīt pa e – pastu anda.berzin@olaine.lv līdz 4.aprīlim (ieskaitot); 

8.3. Pēc 4.aprīļa saņemtie pieteikumi netiek izskatīti un pieteiktie dalībnieki konkursā 

nepiedalās! 

 

9. Dalības maksa : 

9.1. Viena solista vai ansambļa dalībnieka dalības maksa: 5,- EUR 

9.2. Iespēja pasūtīt pusdienas 3,- EUR no dalībnieka 

9.3. Dalības maksa jāveic ar pārskaitījumu uz norādīto konta numuru līdz 05.04.2019. 

(ieskaitot) 

9.4. Ja dziedātājs – solists uzstājas kopā ar fona dejotājiem un dziedātājiem, viņu dalības 

maksa € 3 par katru dalībnieku. 

9.5. Skatītājiem ieejas maksa € 1.00. 

9.6. Dalībnieku pedagogiem ieeja ar ieejas karti. 

9.7. Dalībnieka neierašanās gadījumā dalības maksu neatgriež. 

9.8. Rekvizīti dalības maksas pārskaitījumam: 

Olaines Kultūras centrs 

AS „SWEDBANK” 

Konts LV20HABA0551036016533 

ar norādi “Alises brīnumdziesmas” 

(obligāti uzrādot dalībnieka vārdu un uzvārdu, popgrupas nosaukumu). 

 

10. Konkursa organizatori nodrošina: 

10.1. Kvalitatīvu konkursa apskaņošanu. (pieejami 10 radio mikrofoni.) 

10.2. Kvalitatīvu snieguma novērtējumu un analīzi. 

10.3. Dalībnieki par konkursa norises kārtību, mēģinājumu laikiem un uzstāšanās kārtību tiks 

informēti elektroniski līdz 09.04.2019. 

10.4. Mēģinājuma laiki 14.aprīlī no 08.30 līdz 11.30.  

 

Kontakttālrunis informācijai:  

Olaines Kultūras centra Jaunolaines kultūras nama pasākumu organizatore  

Anda Bērziņa tālr. 26604431. 

 

Uz tikšanos konkursā “Alises Brīnumdziesmas”!

mailto:anda.berzin@olaine.lv


Konkurss dziedošajiem bērniem 

“Alises brīnumdziesmas 2019” 

DALĪBNIEKA ANKETA 

 

VĀRDS, UZVĀRDS ________________________________________________________ 

SOLISTA dzimšanas dati_________________ ( vecums, pilni gadi) _________________ 

KONTAKTTĀLRUNIS______________________________________________________ 

FONA DZIEDĀTĀJS (-I)_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

PASNIEDZĒJS _____________________________________________________________ 

KONTAKTTĀLRUNIS__________________ e - pasts_____________________________ 

1.DZIESMAS NOSAUKUMS, hronometrāža. ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

MŪZIKAS UN TEKSTA AUTORI ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

PAVADĪJUMA VEIDS (CD, klavieres, sintezators) 

___________________________________________________________________________

Piezīmes____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2.DZIESMAS NOSAUKUMS, hronometrāža. ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

MŪZIKAS UN TEKSTA AUTORI ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

PAVADĪJUMA VEIDS (CD, klavieres, sintezators) 

___________________________________________________________________________

Piezīmes____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

DALĪBNIEKA RAKSTUROJUMS UN PIEREDZE  

(nepieciešams pasākuma organizatoriem) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Uz tikšanos “Alises brīnumdziesmas 2019” Jaunolainē! 



Konkurss dziedošajiem bērniem 

“Alises brīnumdziesmas 2019” 

POPGRUPAS DALĪBAS ANKETA 

 

POPGRUPAS NOSAUKUMS _________________________________________________ 

DALĪBNIEKU VĀRDI, UZVĀRDI UN VECUMS ________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

VECUMA GRUPA __________________________________________________________ 

DALĪBNIEKU SKAITS ______________________________________________________ 

PASNIEDZĒJS _____________________________________________________________ 

KONTAKTTĀLRUNIS _____________________e – pasts _________________________ 

1. DZIESMAS NOSAUKUMS, hronometrāža ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

MŪZIKAS UN TEKSTA AUTORI _____________________________________________ 

PAVADĪJUMA VEIDS (CD, klavieres, sintezators) _______________________________ 

Nepieciešamo mikrofonu skaits ________________________________________________ 

Piezīmes____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. DZIESMAS NOSAUKUMS, hronometrāža ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

MŪZIKAS UN TEKSTA AUTORI _____________________________________________ 

PAVADĪJUMA VEIDS (CD, klavieres, sintezators) _______________________________ 

Nepieciešamo mikrofonu skaits ________________________________________________ 

Piezīmes____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 DALĪBNIEKU RAKSTUROJUMS UN PIEREDZE  

(nepieciešams pasākuma organizatoriem) _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Uz tikšanos “Alises brīnumdziesmas 2019” Jaunolainē! 


