
Pielikums Nr.1   

Rīgas 89. vidusskolas 

jauno talantu konkursu bērniem un jauniešiem 

”Iededz sevī zvaigzni” 
Veltījums Latvijai 100. dzimšanas dienā 

 

NOLIKUMS 
1.Mērķis: 

·         Atrast un iepazīstināt rajona un pilsētas iedzīvotājus ar talantīgiem izglītojamiem 

·         Noskaidrot savdabīgāko un interesantāko talantu īpašniekus 

·         Bagātināt citu jauniešu redzes loku 

·         Attīstīt bērnu un jauniešu savstarpējo komunikāciju, sadarbību 

  

2.Konkursa norise: 
·         I kārta – konkursantu atlase: 

o   Tiek izvēlēti ne vairāk kā desmit dalībnieki katrā grupā, kuri pāriet uz 
nākamo kārtu. 

·         II kārta –fināls: 
o   Tiek noskaidroti trīs dalībnieki katrā grupā – 1., 2. un 3.vieta. 

  

3.Vecuma grupas: 
·         1.grupa – individuāli no 7 līdz 13gadiem; 
·         2.grupa – individuāli no 14 un vecāki jaunieši; 
·         3.grupa – kolektīvie priekšnesumi dažādiem vecumiem. 

  

3.Vērtēšana: 
·         I kārta – konkursantu atlase: 

o   Dalībnieku talantus vērtē Rīgas 89. vidusskolas skolēnu parlamenta 
locekļi individuālās vērtēšanās lapās, piešķirot punktus no 1 līdz 10 
atsevišķi katrā sadaļā: par oriģinalitāti, sarežģītību un pārsteiguma 
momentu. 

·         II kārta –fināls: 
o   Dalībnieku talantus vērtē žūrija. 

  

4.Vieta un laiks: 
·         Pieteikuma  

           Pieteikties var brīva formā 213.kab., var iesniegt Rīgas 89. vidusskolas 
skolēnu parlamentā vai elektroniski uz mykooba e-pastu līdz 2018.gada 
23.februārim; 

·         I kārta notiks 2018.gada 26.februarī un 2018.gada 21.aprīlī Rīgas 89. 
vidusskolas Svētku zālē; 

·         II kārta notiks 2018.gada 6.martā plkst. 13:40 un 2018.gada 11.maijā 
plkst. 13:40 Rīgas 89. vidusskolas Svētku zālē , kuru varēs apmeklēt Rīgas 
89. vidusskolas skolotāji,  skolas darbinieki, izglītojamie un viņu vecāki, visi 
ieinteresētie  

  



 

5.Talantu veidi: 

·         Jebkāds pēc dalībnieka ieskatiem un spējām (vokāls: klasiskais, tautas 
dziesmas, estrādes dziesmas, koru izpildījums; horeogrāfija: sportiskas dejas, 
klasiskais balets, tautas deja, akrobātiskais rok-n-rols; izpildījumi uz 
muzikālajiem instrumentiem, oriģinālais žanrs: cirka māksla, akrobātika, 
mākslas vingrošana, sporta vingrošana, cīņas; daiļdarbs: aktiermāksla, 
runātāja māksla) 

·         Dalībnieks nedrīkst apdraudēt drošību vai veselību nedz dalībniekam, nedz 
skatītājiem; 

·         Viena talanta demonstrēšana nevar būt ilgāka par 5 minūtēm. 
  
4. Konkursa balvas: 

          ·        1., 2. un 3.vietas talantu tiek apbalvoti katrā vecuma grupā 
I,  II  un  III  līmeņa diplomiem. Katrs dalībnieks saņems dalības diploms. 


