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NOLIKUMS 

 

1. Konkursa mērķis: 

Apzināt Jēkabpils novada un apkārtējo novadu talantīgos cilvēkus, veicināt visu 

vecuma grupu iedzīvotāju radošo pašizpausmi dziedot, motivēt un iedvesmot 

viņus turpmākai radošai darbībai, talantu attīstībai. 

2. Konkursa norises laiks un vieta: 

Konkurss notiks 2019. gada 26. oktobrī plkst. 19.00 Jēkabpils novada Zasas 

kultūras namā (Zaļā iela 6, Zasa, Zasas pag., Jēkabpils nov.) 

3. Konkursa norises kārtība: 

Konkurss norisināsies vienā kārtā. Dalībnieku uzstāšanās secību nosaka 

konkursa organizatore – Jēkabpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja. 

4. Konkursa dalībnieki: 

Konkursā var piedalīties dziedātāji SOLISTI, DUETI, TRIO un GRUPAS no 

Jēkabpils novada, kā arī citiem Latvijas novadiem. 

Vecuma grupas: 

 Bērnu vecuma grupa (līdz 12 gadu vecumam) 

 Jauniešu vecuma grupa (no 13 līdz 25 gadu vecumam) 

 Pieaugušo vecuma grupa (no 26 gadu vecuma) 

 Jauktā vecuma grupa (attiecas uz duetiem, trio un grupām, kuras pārstāv 

dažādu vecuma grupu dalībnieki) 

5. Konkursa dalībnieku uzdevumi: 

- dalībniekiem jāsagatavo 1 dziesma pēc brīvas izvēles jebkurā valodā, atbilstoši 

vecumam un spējām; 

- dziesmas garums nav ierobežots, tomēr priekšnesumam nevajadzētu būt 

ilgākam par 5 minūtēm; 



- konkursā visi dalībnieki piedalās “dzīvajā” izpildījumā klātienē; 

- priekšnesuma pavadījumam jābūt kvalitatīvam. Iespējami sekojoši 

pavadījuma veidi:  

 Fonogramma (kas MP3 formātā iepriekš jānosūta konkursa 

organizatorei uz e-pastu zasaskn@jekabpilsnovads.lv) 

 Instrumentāls pavadījums: 

1. Dalībnieki paši drīkst spēlēt līdzi paņemtos mūzikas instrumentus; 

2. Konkursa organizatori nodrošina pavadījumu uz sintezatora, ja tas 

nepieciešams. Šajā gadījumā jārēķinās, ka būs nepieciešami vismaz 

2 mēģinājumi Zasas kultūras namā pirms koncerta. Mēģinājumu 

laikus nosaka konkursa organizatore, saskaņojot ar muzikantu un 

dalībniekiem. 

6. Pieteikšanās kārtība: 

Lai pieteiktos dalībai koncertā-konkursā “Atnāc ar savu dziesmu”, dalībniekiem 

līdz 2019. gada 4. oktobrim (ieskaitot) jāpiesakās dalībai konkursā, zvanot uz 

tel.nr. 20371520, rakstot uz e-pastu zasaskn@jekabpilsnovads.lv vai Zasas 

kultūras namā klātienē, norādot sekojošu informāciju: Dalībnieka/-u vārds, 

uzvārds un to vecums ( Ja piesakās duets, trio vai grupa, tad grupas nosaukums 

vai dalībnieku vārdi, uzvārdi), izvēlētās dziesmas nosaukums un autori, 

priekšnesuma pavadījuma veids ( ja izvēlēta fonogramma, tad tā MP3 formātā 

jānosūta uz e-pastu zasaskn@jekabpilsnovads.lv), kā arī kontaktinformācija 

(telefona numurs vai e-pasta adrese). Konkursa dalībniekiem līdz 2019. gada 

18. oktobrim (ieskaitot) uz iepriekš norādīto e-pasta adresi jānosūta arī neliels 

apraksts (2-5 teikumi) par sevi, savu pieredzi uz skatuves, līdzšinējiem 

sasniegumiem u.c. informācija, kas raksturo dalībnieku. Iesūtītā informācija tiks 

iekļauta pasākuma scenārijā un izmantota, iepazīstinot pasākuma apmeklētājus 

ar dalībniekiem. 

7. Vērtēšanas kritēriji un apbalvošana: 

Konkursa žūrija (3 žūrijas locekļi) dalībniekus vērtēs pēc sekojošiem 

kritērijiem: 

- repertuāra izvēle atbilstoši vecumam un spējām; 

- vokālā prasme un intonatīvais skanējums; 

- skatuviskais sniegums un tēls 



Katrs žūrijas loceklis dalībniekus vērtēs vērtēšanas skalā no 1 līdz 10 punktiem, 

savu vērtējumu paziņojot uzreiz pēc katra priekšnesuma. Ja vairākiem 

dalībniekiem vienā vecuma grupā kopsummā tiks piešķirts vienāds punktu 

skaits, uzvarētājs tiks noteikts žūrijai savstarpēji vienojoties. 

Visi konkursa dalībnieki saņems piemiņas balvas. 

Katrā vecuma grupā tiks izvēlēts viens uzvarētājs. 

Tiks pasniegtas arī skatītāju simpātiju balvas katrā no vecuma grupām. 

8. Konkursa organizatori: 

Koncertu-konkursu organizē Jēkabpils novada Kultūras pārvalde, vadītāja 

Laura Aišpure. 

Tel.nr. 20371520, e-pasts: zasaskn@jekabpilsnovads.lv 

9. Konkursa dienas kārtība: 

Konkurss norisināsies 2019. gada 26. oktobrī Jēkabpils novada Zasas kultūras 

namā. 

- No ~ plkst. 16.00 līdz plkst. 18.30 mēģinājums (pēc iepriekš saskaņota 

mēģinājumu grafika) 

- Plkst. 19.00 koncerts-konkurss, rezultātu apkopošana, apbalvošana 

- No plkst. 23.00 līdz plkst. 4.00 balle (konkursa dalībniekiem ieeja brīva) 

Inrormācija par personas datu apstrādi: 

 

Informējam, ka pasākuma norises vietā var tikt veikta fotografēšana/video 

uzņemšana, kur Jūs varat būt redzams, ja piedalāties pasākumā. 

Lai veidotu un atspoguļotu Zasas kultūras nama  dzīvi un vēsturi - fotogrāfijas 

/videoattēli var tikt publicēti Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā, sociālajos 

tīklos: Facebook, draugiem.lv, instagram, drukātajos izdevumos, goda grāmatās, 

pašvaldību un citos medijos vai līdzīgos ar kultūras dzīvi saistītos resursos.  

Personām, kuras nevēlas tikt filmētas un fotografētas, par to savlaicīgi, pirms 

pasākuma apmeklējuma, ir jāpaziņo pasākuma organizatoram mutvārdos vai arī 

rakstveidā. 

Zasas kultūtas nama personas datu apstrāde notiek atbilstoši Vispārīgās datu 

aizsardzības regulas (ES) 2016/679 prasībām.  

 Jums ir kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, ko veic Jēkabpils 

novada pašvaldība, ja vēlaties ar mums sazināties saistībā ar Jūsu personas datiem, 

lūdzu sazinieties ar personas datu aizsardzības speciālistu: 

datu.aizsardziba@jekabpilsnovads.lv, tel. 28603550 

 

1. Pārzinis - Jēkabpils novada pašvaldība, reģ. Nr 90009116789, adrese: Rīgas iela 

150a, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis: 65220730, e-pasts: novads@jekabpilsnovads.lv;  

2. Personas datu apstrādes mērķis - nodrošināt Zasas kultūras nama  apmeklētājus un 

Jēkabpils novada iedzīvotājus ar aktuālo informāciju par Zasas kultūras namā 

mailto:datu.aizsardziba@jekabpilsnovads.lv


notiekošo. Apstrādes tiesiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 

1.punkta a)apakšpunkts; 

3. Personu datu saņēmēji: Pārziņa pilnvarotie darbinieki, Zasas kutūras nama 

apmeklētāji un Jēkabpils novada iedzīvotāji, kā arī jebkura persona, kas likumīgi 

piekļūst resursiem, kur ir izvietotas fotogrāfijas un videoattēli. 

4. Personas dati netiks nosūtīti uz trešajām valstīm; 

5. Personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu personas datu 

apstrādes mērķi; 

6. Datu subjektam ir tiesības saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 15., 16., 

17.pantu pieprasīt, labot un dzēst savus un/vai sava bērna personas datus no pārziņa 

veiktās datu apstrādes; 

7. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu datu apstrādi; 

8. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par pārziņa veikto personas datu apstrādi 

Datu valsts inspekcijā;  

9. Personas dati par datu subjektu tiek iegūti no datu subjektiem – nofotografējot datu 

subjektu, vai veicot video uzņemšanu. 

 

*Atsevišķas personas nevēlēšanās tikt fotografētai vai filmētai nedrīkst ietekmēt 

vispārējo pasākuma norisi. 
 


