LATVIJAS BĒRNU, JAUNIEŠU UN PIEAUGUŠO
VOKĀLISTU KONKURSS

„GAISMAS DZIESMAS KANDAVĀ 2021”
ATTĀLINĀTI!
12. decembrī (Trešajā adventē) pēdējā pieteikšanās un video iesūtīšanas diena;
15.decembrī Youtube kanāla Gaismas Dziesmas Kandavā 2021 atklāšana;
19.decembrī (Ceturtajā adventē) rezultātu paziņošana;
Diplomus un medaļas laureāti saņems pa pastu līdz 31.decembrim.
NOLIKUMS- 2021
KONKURSA MĒRĶIS
Atklāt jaunus, talantīgus bērnus, jauniešus, pieaugušos no visas Latvijas, veicināt viņu radošo pašizpausmi
dziedot, motivēt jaunatklātos talantus vokālo un māksliniecisko spēju attīstībā KLASISKAJĀ un
MŪSDIENU ESTRĀDES žanrā dziedot ziemas laikam un noskaņai atbilstošas dziesmas.
KONKURSA DALĪBNIEKI
Konkursā var piedalīties AKADĒMISKIE vai ESTRĀDES dziedātāji- SOLISTI, DUETI, TRIO,
KVARTETI, POPGRUPAS, ANSAMBĻI no visas Latvijas vecumā no 4 līdz 65 gadiem.
Vecuma grupas solistiem un duetiem:
Vecuma grupas trio, kvartetiem,
o 4- 8 gadi
popgrupām, ansambļiem:
o 9- 12 gadi
o 4- 7 gadi (pirmsskola)
o 13- 16 gadi
o 7-12 gadi (sākumskola)
o 17- 20 gadi
o 13- 18 gadi
o 21- 24 gadi
o 19- 24 gadi
o 25- 45 gadi (pieaugušo grupa 1)
o 25- 45 gadi (pieaugušo grupa 1)
o 46- 65 gadi (pieaugušo grupa 2)
o 46- 65 gadi (pieaugušo grupa 2)
KONKURSA NORISES KĀRTĪBA
Sakarā ar pandēmijas izraisīto ārkārtējo situāciju Latvijā, konkurss jau otro gadu notiks attālināti, iesūtot
priekšnesuma video ieraksta linku uz konkursa e-pasta adresi info@kandavadzied.lv līdz 12.decembra
pl.24:00 (Trešajā adventē). Video filmēti ar Jums pieejamām viedierīcēm.
Visi video būs publiski redzami no 15.decembra youtube konkursa izveidotajā kanālā „Gaismas
Dziesmas Kandavā 2021”.
Rezultāti tiks paziņoti 19.decembrī (Ceturtajā adventē) konkursa mājas lapā www.kandavadzied.lv līdz
pl.24:00.
KONKURSA REPERTUĀRA NOSACĪJUMI
o Solistiem, duetiem, trio, kvartetiem, popgrupām, jeb ansambļiem jāsagatavo viena brīvas izvēles
dziesma, kas atbilst ziemas noskaņai, tematikai, konkursa nosaukumam un piemērota
Ziemassvētku, jaunā gada gaidīšanas laikam.
o Izvēlētā dziesma var būt izpildīta jebkurā valodā, atbilstoši vecumam un spējām klasiskā vai
mūsdienu estrādes žanrā;
o dziesmas garums vēlams līdz 4 minūtēm.
FILMĒŠANAS NOSACĪJUMI
Cenšoties maksimāli panākt godīgu konkursu ar vienotiem noteikumiem ir izstrādāti filmēšanas
nosacījumi. (Noteikumus izstrādājis TV režisors Arvīds Babris)
o Materiālam jābūt uzņemtam vienā kadrā (bez videomontāžas) un ar sinhronu tā paša videokadra
skaņu (bez skaņas montāžas).
o Šis noteikums attiecas arī uz duetu, trio, kvartetu, popgrupu un ansambļu video kolāžas tehnikā
veidotajiem priekšnesumiem. Nepieciešamības gadījumā katrs kolāžas video kadrs ver tikt lūgts
uzrādīt atsevišķi.
o Katrs pats izvērtē vai var duetu, trio, kvartetu, popgrupu, ansambli filmēt klātienē, jeb attālināti. To
nosaka mūsu valstī nepārtraukti mainīgie noteikumi par iespēju tikties klātienē vai attālināti viens
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pret viens, ar vienu mājsaimniecību, klasi, jeb klašu grupu. Valsts noteikumi mainās katru nedēļu
un līdz ar tiem mainās arī filmēšanas iespēju varianti.
Video operatora un montāžas darbs netiek vērtēts.

DZIESMAS PAVADĪJUMS
o priekšnesuma pavadījumam jābūt kvalitatīvam- tas var būt „dzīvajā” izpildījumā, jeb fonogramma;
o estrādes solistiem var būt fona dziedātāji, kuri var dziedāt „dzīvajā” izpildījumā, jeb būt ierakstīti
fonogrammā.
o Dziesmu var izpildīt arī bez pavadījuma a cappella.
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
Dalībniekus vērtēs profesionāla un kompetenta žūrija ņemot vērā:
o repertuāra izvēle atbilstoši nolikumam, vecumam un spējām; (10 punkti)
o priekšnesuma sniegums un tēls; (10 punkti)
o tehniskais izpildījums un vokālā prasme; (10 punkti)
o radošā pieeja vides izvēlē filmējot video; (5 punkti)
Maksimālais punktu skaits no viena žūrijas komisijas pārstāvja var būt 35 punkti.
Dalībnieki tiek vērtēti kategorijās- solisti, dueti, trio, kvarteti, popgrupas, ansambļi pa vecuma grupām un
žanriem- akadēmiskie un estrādes.
REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN APBALVOŠANA
Rezultāti tiks paziņoti 19. decembrī (Ceturtajā adventē) konkursa mājas lapā www.kandavadzied.lv līdz
pl.24:00. Visi dalībnieki saņems elektroniskus Slavinājuma rakstu e-pastā, bet diplomus un medaļas saņem
konkursa laureāti pa pastu. Katrā kategorijā un vecuma grupā tiks paziņoti pirmo trīs vietu ieguvēji. Žūrija
noteiks arī konkursa Grand prix ieguvēju un Labākā pedagoga titula ieguvēju. Skatītāju simpātijas balvu
saņems divi priekšnesumi- youtube skatītākais un youtube visvairāk Like saņēmējs.
Visiem dalībniekiem žūrijas vērtēšanas tabulu elektronisks kopsavilkums tiks nosūtīts uz Jūsu norādīto epasta adresi nedēļas laikā pēc rezultātu paziņošanas.
PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA
Lai pieteiktos jauno vokālistu konkursam „GAISMAS DZIESMAS KANDAVĀ”, dalībniekiem 6
nedēļas no 2021.gada 31.oktobra līdz 12.decembrim (ieskaitot):
o 1) elektroniski konkursa mājas lapā kandavadzied.lv jāaizpilda un jānosūta pieteikuma anketa;
o 2) jāsamaksā konkursa dalības maksa līdz 2021.gada 12.decembrim;
o 3) jānosūta dziesmas video links (youtube.com, vimeo.com, failiem.lv vai citām video vai failu
apmaiņas platformām, (klāt pierakstot dziesmas izpildītāju un dziesmas nosaukumu) uz e-pastu
info@kandavadzied.lv vai norādot linku uz video pieteikšanās anketā līdz 2021.gada
12.decembrim
KONKURSA DALĪBAS MAKSA
Piesakoties konkursam elektroniski tiek nosūtīts rēķins uz jūsu e-pasta adresi.
Dalības maksa ir 24 eur par priekšnesumu: solistiem 24 EUR, duetiem 12 EUR no dalībnieka, trio 8 EUR
un kvartetiem 6 EUR no dalībnieka, popgrupām, ansambļiem 24 EUR par priekšnesmu, solistu piebalsīm 0
EUR no dalībnieka līdz 12.decembrim (ieskaitot).
Dalības maksa jāiemaksā tikai pārskaitījuma veidā norādītajā kontā:
Biedrība „TALSU TONIS” Reģ.nr.40008227611
A/S SEB banka LV40 UNLA 0050 0224 5243 0
Maksājuma mērķis: dalības maksa Latvijas jauno vokālistu konkursam „GAISMAS DZIESMAS
KANDAVĀ". Obligāti jānorāda dalībnieku- solista, vai dueta abu dalībnieku vārds, uzvārds, jeb trio,
kvarteta, popgrupas, ansambļa nosaukums.
KONKURSA KONTAKTINFORMĀCIJA
Mājas lapa www.kandavadzied.lv
E-pasta adrese info@kandavadzied.lv. Kontakttālrunis 28642222. Lūdzu vēlams sazināties whatsappā.
Lai top gaisma pāri visam,
Gaišas dvēseles kļūs mums.
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