
Talantu konkursa 

 „GT faktors” 

NOLIKUMS 

1. KONKURSA ORGANIZĒTĀJS: 

“Gaismas tilts 97” skolēnu pašpārvalde. 

2. KONKURSA MĒRĶIS: 

• Dažādu klašu skolēniem  un skolotājiem rast iespēju parādīt savu talantu 

vai hobiju mājsēdes laikā. 

• Atklāt jaunus skolas  talantus. 

• Veicināt “Gaismat tilta 97” skolēnu un skolotāju  radošo pašizpausmi. 

3. KONKURSA NORISES LAIKS: 

Priekšnesuma sagatavošanai un filmēšanai 1.-28.februāris, jāiesūta līdz 1.marta 

plkst.18:00.  

Priekšnesumu nodošana skatītāju un žūrijas vērtēšanai 2021 gada 8.marts. 

4. UZDEVUMI PIRMS KONKURSA: 

Katram dalībniekam jāsagatavo 1 priekšnesums, kas atbilst kādā no 

minētajām talantu kategorijām: 

• Muzikāls priekšnesums 

• Kustību priekšnesums 

• Skatuves runas māksla 

• Brībvā nominācija “Pārsteidz skatītāju” 

5. NOTEIKUMI: 

• Talantu konkursā piedalās tikai “Gaismas tilts 97 “ audzēkņi un skolotāji. 

• Dalībniekam savs priekšnesuma jāiesūta līdz 01.03.plkst.18:00 video vai 

saiti uz whatsapp 24557909  

• Priekšnesumam paredzētais laiks  2-4 minūtes. 

• Dalībnieka priekšnesums nedrīkst apdraudēt savu un apkārtējo cilvēku 

drošību (veselību).  



6. PRIEKŠNESUMU VĒRTĒŠANA: 

• Konkursa dalībniekus vērtēs kompetenta žūrija četru  cilvēku sastāvā. 

Žūrijā būs profesionāls mūziķis, dejotājs, sportists un  visu jomu 

speciālists. 

• Maksimālais punktu skaits, izpildot visus vērtēšanas kritērijus, – 40 

punkti. 

• Ja lielākais punktu skaits būs vienāds vairākiem dalībniekiem, lai 

noskaidrotu uzvarētāju, žūrijai ir tiesības izvirzīt savus, iepriekš 

nepublicētus vērtēšanas kritērijus.  

7. VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI: 

Dalībnieka vārds, uzvārds  ___________ 

Vērtējot tiek ņemti vērā dalībnieka iegūtie punkti katra kategorijā (40 ir 

maksimālais punktu skaits, ko var iegūt.) 

Priekšnesuma kvalitāte (1-20): ________ 

Darbība filmēšanas laikā  (1-10): ________ 

Oriģinalitāte (1-10): ________ 

*sods, ja pārsniegts laiks: –________ 

Kopā: ________  

* 5 punkti tiek automātiski atņemti, ja priekšnesums pārsniedz laika limitu. 

• Priekšnesuma kvalitāte (1-20 punkti) 

• Priekšnesuma profesionālais sniegums( labi sagatavots). Kopējais iespaids 

par to kā dalībnieks prezentē savu priekšnesumu. Cik tas ir oriģināls, 

spilgti un interesanti izpildīts, izraisot pozitīvas emocijas. 

• Darbība filmēšanas laikā (1-10 punkti) 

• Lai dalībnieks saņemtu augstu vērtējumu šajā kritērijā, viņam   jāprezentē 

sevi pārdomāti, ar pārliecību, spilgtu personību, ir jābūt pārliecinātam par 

savu talantu. Nedrīkst filmēt tā, lai žūrijai grūti novērtēt dalībnieka 

sniegumu. 

• Oriģinalitāte (1-10 punkti) 

• Priekšnesumam ir jābūt radošam, īpašam, atšķirīgam no citiem 

dalībniekiem. 

 

8. APBALVOŠANA: 

Katrs priekšnesums tiks apbalvots ar diplomu un salduma balvu, īpašās balvas pirmajām  trim 

vietām  un Grand Prix. 


