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Pamatojums
Kultūras vērtības, ko raksturo izcilība un savdabība, kļuvušas par efektīvu tēla
prezentācijas un cilvēka pašapziņas līdzekli. Katrs iedzīvotājs gan ar savu darbu un jaunradi, gan
attieksmi un talantiem veido konkrētās vietas tēlu.
Talantu konkurss Daugavpils novada jauniešiem “Zibsnis” tiek organizēts, lai veicinātu
jaunrades darbu Daugavpils novadā, kā arī apzinātu un iedrošinātu radošai darbībai, sekmētu
indivīda izaugsmes iespējas un attīstību.
Pētnieks, kordiriģents Juris Riņķis uzskata: “21. gadsimts būs spēju attīstīšanas gadsimts,
jo aizvien vairāk pedagogu saprot, ka ar veiksmīgi iegaumētu faktu materiālu ir par maz, lai
izdzīvotu mūsdienu sarežģītajā pasaulē. Modernajā pasaulē aizvien vairāk nepieciešami ir spējīgi
cilvēki.” Savā monogrāfijā “Intelektuālo spēju attīstīšana” Juris Riņķis uzsver, ka “zināšanas var
krāt visu mūžu, bet spēju attīstīšanas laiks ir ierobežots”, tādēļ konkurss “Zibsnis” tiek orientēts uz
jauniešu auditoriju vecumā no 16 līdz 25 gadiem (ieskaitot).
Daugavpils novada jaunieši savas spējas apliecina individuāli piedaloties dažādos
konkursos un pasākumos vai darbojoties kolektīvos un interešu grupās izglītības un kultūras
iestādēs. Talantu konkurss mudina jauniešus attīstīt iztēli, bez kuras nav iespējama cilvēka
jaunrades darbība nevienā darbības sfērā.
Talants nav tikai prasme izcili atdarināt un paveikt kaut ko jau esošu un apgūtu. Konkursa
organizatori aicina meklēt oriģinālas idejas, eksperimentēt ar jauniem sastāviem, kā arī
uzdrīkstēties sagatavot individuālus priekšnesumus. Izaiciniet sevi un gūstiet prieku darot!
Laiks un vieta
2018. gada 6. aprīlis plkst. 17.00, Daugavpils novada Kultūras centrs „Vārpa” (Dobeles iela 30,
Daugavpils).
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Organizatori
Daugavpils novada Kultūras pārvalde sadarbībā ar Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldi.
Mērķis
Daugavpils novada jauniešu radošo spēju un jaunrades veicināšana.
Uzdevumi





Apzināt Daugavpils novadā dzīvojošo jauniešu radošo darbību.
Veicināt jauniešu jaunradi un līdzdalību Daugavpils novada kultūras dzīvē.
Papildināt jauniešu skatuves pieredzi un skatuves kultūras iemaņas.
Motivēt jauniešus attīstīt savus talantus un radošās prasmes.

Dalībnieki
Dalībai konkursā var pieteikties jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem (ieskaitot), kas ir
deklarējušies, mācās vai strādā Daugavpils novadā:
 individuāli;
 grupās (turpmāk tekstā – dalībnieks).
Nosacījumi grupām:
 apvieno jauniešus, kas deklarējušies, mācās, strādā Daugavpils novadā vai darbojas kādā
no novada kultūras un izglītības iestādēm, vai pieder pie novadā reģistrētas nevalstiskās
organizācijas;
 dalībnieki atbilst nolikumā noteiktajam vecumposmam. Grupās, kas sastāv no lielāka
skaita, līdz 25% dalībnieku var būt no cita vecumposma;
 darbojas kādā no zemāk minētajām kategorijām (mūzika, deja, estrāde);
 dalībnieku skaits vienas grupas ietvaros netiek reglamentēts.
Priekšnesums
Dalībnieks piedalās vienā no izvēlētajām kategorijām:
 Mūzika (solo, duets, trio, kvartets, kvintets, sekstets, vokālais, vokāli instrumentālais,
instrumentālais ansamblis u.c.);
 Deja (individuāli, pāris, mūsdienu deju kolektīvi u.c. (izņemot tautas deju kolektīvus));
 Estrāde (skatuves runa (dzeja, proza u.c. literārā darba lasījums), cirks, teātris, pantonīma,
stand up u.c.).
Dalībnieks drīkst piedalīties tikai vienā no kategorijām.
Katram dalībniekam ir jāsagatavo divi 3 – 4 minūšu gari priekšnesumi, kas saturiski un
mākslinieciskā kvalitātē atbilst izpildītāja (-u) vecumam.
Pirmajam priekšnesumam konkursā ir jābūt pirmatskaņojumam/jauniestudējumam, respektīvi,
tādam, kas nav bijis individuālā izpildītāja vai grupas iepriekšējo gadu repertuārā.
Dalībnieks apņemas žūrijas izvērtēšanai piedāvāt tikai tādus priekšnesumus, kas neapdraud viņa
un apkārt esošo cilvēku veselību un drošību.
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Vērtēšana
Konkursa dalībnieku uzstāšanos vērtē Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītājas apstiprināta
žūrija, kas tiek izveidota, ņemot vērā dalībnieku pieteikuma anketas. Žūrijai ir tiesības pieaicināt
ekspertus.
Konkurss notiek divās kārtās. Pirmajā kārtā katrs dalībnieks žūrijai demonstrē vienu sagatavotu
priekšnesumu. Pēc žūrijas apspriedes tiek paziņoti dalībnieki, kas izkļuvuši finālā un parādīs otru
priekšnesumu.
Vērtēšanas kritēriji





Spēja demonstrēt savu talantu;
Izpildījuma mākslinieciskā kvalitāte;
Oriģinalitāte un radošums;
Artistiskums un skatuves kultūra.

Apbalvošana
Konkursā piešķir 2 galvenās balvas katrā no trim kategorijām – vienu individuālajam, otru grupu
izpildītājam. Visi dalībnieki saņem veicināšanas balvas un pateicības rakstus.
Papildinformācija
Konkursa žūrija var izvirzīt dalībnieku koncertbraucienam uz mūzikas festivālu ”Slavjanskij
bazar”, kas notiek Vitebskā (Baltkrievija).
Organizatoriem ir tiesības atteikt piedalīšanos konkursā, ja dalībnieks neatbilst nolikumam.
Pieteikšanās
Pieteikšanās konkursam

līdz

2018.

gada

26.

martam

(ieskaitot),

aizpildot

http://ej.uz/zibsnis

Papildus informācija par konkursu un tā norisi:
Anita Lipska, Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” kultūras menedžere
tālr. 654 31867, mob.t. 26362572, e-pasts: anita.lipska@dnkp.lv
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anketu

