
 

Konkurss „Jelgavas jauniešu talanti 2015”  

Konkursa un konkursa dalībnieku atlases kārtas nolikums   

 

Konkursa idejas vispārīgs apraksts 
 
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldes Jelgavas 
jauniešu centra, neformālās izglītības programmas „PilnveidojiES” jaunieši aicina 
Jelgavā dzīvojošos, studējošos, strādājošos utt. jauniešus piedalīties konkursā 
„Jelgavas jauniešu talanti 2015”. 
Dalībnieki aicināti demonstrēt savus daudzveidīgos talantus. Konkursa dalībniekus 
vērtēs speciāli pieaicināta un kompetenta žūrija, kā arī skatītājiem būs iespēja balsot 
par sev tīkamāko priekšnesumu. 
 
Mērķi un uzdevumi:  

 lietderīga, patīkama brīvā laika pavadīšana;  
 jauniešu motivēšana uzdrīkstēties parādīt savu talantu plašākai auditorijai;  
 jauniešu pašapziņas celšana; 
 dažādu jauniešu talantu popularizēšana un attīstīšana; 
 Jelgavas talantīgo jauniešu apzināšana. 

Konkursa atlases kārtas norises laiks un vieta:  

Konkursa „Jelgavas jauniešu talanti 2015” dalībnieku atlases kārta notiks 2015. gada 
5.martā plkst. 16:00 Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas 
pārvaldes zālē (Sarmas iela 4) Jelgavā. Pēc pēdējā priekšnesuma žūrijai ir dots laiks 
apspriesties un noteikt labākos priekšnesumus katrā nominācijā, kas turpmāk 
piedalīsies konkursā „Jelgavas jauniešu talanti 2015” (23.05.2014). 

Konkursa dalībnieki:  

Konkursam var pieteikties jaunieši no 13-25 g. vecumam, kā individuāli, tā arī grupās. 
Pieteikšanās dalībnieku atlases kārtai no š.g. 20. janvāra līdz 20.februārim. 

Uzdevumi pirms konkursa: 

Dalībniekiem jāaizpilda pieteikuma anketa un līdz š.g. 20.februārim jānosūta uz e-
pasta adresi jelena.grisle@dome.jelgava.lv. Pieteikuma anketa atrodama šeit : 
http://sip.jelgava.lv/lv/aktualitates/konkurss-jelgavas-jauniesu-talanti-2015-1096/ 



 

Katram dalībniekam vai dalībnieku grupai jāsagatavo 1 priekšnesums, kas atbilstu 
kādā no minētajām talantu kategorijām: 

 Dziedāšana (individuāli vai grupā ar fonogrammu vai pašiem veidojot 
muzikālo pavadījumu); 

 Mūzikas instrumenta spēlēšana; 
 Dejošana (individuāli; pārī; grupā); 
 Skatuves runas māksla (pēc saviem ieskatiem izvēlēts prozas vai dzejas darbs, 

vai arī pašu sacerēts literārs darbs); 
 Brīvā nominācija „Pārsteidz publiku!” (pēc saviem ieskatiem izvēlēts žanrs, 

kura priekšnesumu tehniski iespējams parādīt iekštelpās, ievērojot drošības 
aspektus)  

Priekšnesumam nepieciešamo īpašo inventāru dalībnieks sagādā pats (fonogramma, 
mūzikas instrumenti, vingrošanas rīki utt.), organizatori nodrošina apskaņošanas 
tehniku. 

Pieteikumi nominācijai „Labākais roku darbs” tiks pieņemti līdz 2015.g. 6. maijam 
(ieskaitot) nosūtot pieteikuma anketu uz e-pasta adresi jelena.grisle@dome.jelgava.lv  

 

Konkursa norise: 

 23. maijā plkst. 14:00 JPPI „Kultūra” deju centrā „Cukurfabrika” tiks atklāts 
konkurss „Jelgavas jauniešu talanti 2015” 

 Jaunieši demonstrē savus talantus, uzstājoties iepriekš noteiktā secībā. 
 Pēc katra priekšnesuma žūrija komentē redzēto. 
 Pēc pēdējā priekšnesuma žūrijai ir dots laiks apspriesties un noteikt labākos 

priekšnesumus katrā nominācijā. 
 Labāko talantu apbalvošana nominācijās. 

Noteikumi: 

 Priekšnesums nedrīkst pārsniegt 3 - 5 min. 
 1 dalībnieks drīkst piedalīties ne vairāk kā vienā priekšnesumā un pretendēt ne 

vairāk kā uz vienu nomināciju. 
 
Konkursa „Jelgavas jauniešu talanti 2015” uzvarētājiem un dalībniekiem - vērtīgas 
pārsteiguma balvas! 
 
Organizatori: Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas 
pārvaldes Jelgavas jauniešu centrs. 


