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Latvijas Nedzirdīgo savienības amatiermākslas festivāls  

„Zīmes un Skaņa satiekas vasaras naktī” 
 
NOLIKUMS 

I. Mērķi un uzdevumi 

1. Sekmēt nedzirdīgo amatiermākslas attīstību Latvijā. 
2. Rosināt nedzirdīgo amatiermākslas kolektīvu radošo darbību un pieredzes 

apmaiņu. 
3. Sekmēt nedzirdīgās un dzirdīgās sabiedrības daļas integrāciju. 
4. Atzinīgi novērtēt veiksmīgāko amatiermākslas kolektīvu darbu un veicināt to 

izaugsmi; 

II. Organizatori 

5. Latvijas Nedzirdīgo savienības valde un festivālam radītā mākslinieciskā 
festivāla organizācijas grupa. 

III. Dalībnieki 

6. Latvijas Nedzirdīgo amatiermākslas festivālā/konkursā piedalās nedzirdīgo 
amatiermākslas kolektīvi, dueti vai individuālie pārstāvji no visas 
Latvijas/Baltijas. Iepriekšminēto kolektīvu sastāvā var piedalīties arī dzirdīgie 
amatiermākslinieki.  

IV. Norise 

7. Festivālā/konkursā var piedalīties ar melodeklamācijas priekšnesumiem, deju, 
kostīmu, masku priekšnesumiem, literārajiem uzvedumiem, dzejas 
kompozīcijām, miniatūrām, skečiem, kuri tematiski jāsaista ar dzirdīgo un 
nedzirdīgo attiecībām, pārpratumiem un/vai kurioziem dažādās situācijās 
ikdienas vai fantāzijas līmenī. 

8. Priekšnesuma ilgums nedrīkst pārsniegt 5 minūtes. Ieteicamais priekšnesuma 
garums ir 3 minūtes. 

9. Festivāla Dalībnieki paši nodrošina priekšnesumam nepieciešamās dekorācijas 
un rekvizītus, to iepriekš piesakot pasākuma organizatoriem. 

10. Konkursa laikā Dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un 
audiovizuālais materiāls var tikt publiskots. 
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11. Priekšnesums pasākumam jāpiesaka, aizpildot pieteikuma formu (pielikumā) 
līdz 2017.gada 1.maijam un jānosūta uz e-pastu: viesturs.rozins@gmail.com  

12. Pirms pasākuma norises dalībniekiem jāpiedalās mēģinājumā/vai jānoorganizē 
iespēja priekšnesumu pirms festivāla parādīt pasākuma organizatoriem. 

13. Festivāls notiek Liepājā, koncertzālē „Lielais Dzintars” 2017.gada 17.jūnijā 
plkst.14:00. 

V. Vērtēšana 

13. Konkursa/festivāla priekšnesumus vērtē LNS apstiprināta žūrija, kurā ir 
eksperti dažādās kultūras jomās. 

14. Konkursa/festivāla vērtēšanas kritēriji: 

 

Nr. Kritēriji 
Maksimālais 
punktu 
skaits 

1. Radošā ideja, oriģinalitāte 10 punkti 

2. Atbilstība konkursa tēmai un aktualitāte 10 punkti 

3. Priekšnesuma mākslinieciskā kvalitāte 10 punkti 

4. Priekšnesums kopumā (atmosfēra, pārsteigums, enerģija, 
prieks). 10 punkti 

Maksimāli iegūstamais punktu skaits 40 punkti 

 

VI. Citi noteikumi 

15. Priekšnesumu sagatavošanā ir iespējams konsultēties ar festivāla režisoru 
Viesturu Roziņu, rakstot uz e-pastu viesturs.rozins@gmail.com  

 

Viesturs Roziņš 

t.26231714 

viesturs.rozins@gmail.com  

2 

mailto:viesturs.rozins@gmail.com
mailto:viesturs.rozins@gmail.com
mailto:viesturs.rozins@gmail.com

	NOLIKUMS

