
 1 

  II LATVIJAS JAUNO VOKĀLISTU AKADĒMISKĀS UN MŪSDIENU ESTRĀDES 
DZIEDĀŠANAS KONKURSS 

„UZSTARO 2022” 
ATTĀLINĀTAIS VOKĀLISTU KONKURSS! 

LĪDZ 1.APRĪLIM PIETEIKŠANĀS UN VIDEO IESŪTĪŠANA. 
N0 6.APRĪĻA YOUTUBE KONKURSA KANĀLA “UZSTARO 2022” ATKLĀŠANA. 

10.APRĪLĪ REZULTĀTU PAZIŅOŠANA WWW.UZSTARO.LV 

N O L I K U M S 
 
KONKURSA MĒRĶIS 
Atklāt jaunus, talantīgus bērnus un jauniešus starptautiskā vokālistu konkursā, veicināt viņu radošo 
pašizpausmi dziedot, rosināt jauno dziedātāju un pedagogu jaunu pieredzi konkursā piedaloties attālināti, 
motivēt jaunos talantus vokālo un māksliniecisko spēju attīstībā AKADĒMISKAJĀ un MŪSDIENU 
ESTRĀDES žanrā dziedot brīvas izvēles dziesmas. 
 
KONKURSA DALĪBNIEKI 
    Konkursā var piedalīties AKADĒMISKIE vai ESTRĀDES dziedātāji- SOLISTI, DUETI, TRIO, ANSAMBĻI, 
JEB POPGRUPAS no 4 līdz 25 gadiem.  
 
Vecuma grupas solistiem un duetiem: 

o 4- 8 gadi 
o 9- 12 gadi 
o 13- 16 gadi 
o 17- 20 gadi 
o 21- 25 gadi 

Vecuma grupas trio, ansambļiem, popgrupām: 
o 4- 6 gadi (pirmsskola) 
o 7-12 gadi  
o 13- 18 gadi 
o 19- 25 gadi 

 
 
KONKURSA NORISES KĀRTĪBA, LAIKS UN VIETA 
Konkurss notiks attālināti, iesūtot priekšnesumu video ierakstus, kas filmēti ar Jums pieejamām viedierīcēm. 
Iefilmētais dziesmas video links youtube.com, vimeo.com, failiem.lv vai citām video vai failu apmaiņas 
platformām, (klāt pierakstot dziesmas izpildītāju un dziesmas nosaukumu) jānosūta uz konkursa e-pasta 
adresi info@uzstaro.lv līdz 1.aprīļa plkst.24:00 vai norādot linku uz video pieteikšanās anketā, kas jāaizpilda 
līdz 2021.gada 1.aprīļa plkst.24:00. 
Visi iesūtītie dziesmu video no 6.aprīļa būs redzami youtube konkursa kanālā UZSTARO 2022. Rezultāti tiks 
paziņoti 10.aprīlī līdz plkst.20:00 konkursa mājas lapā www.uzstaro.lv .  
 
KONKURSA REPERTUĀRA, DZIEDĀŠANAS UN VIDEO FILMĒŠANAS NOSACĪJUMI 
Vēlamies maksimāli panākt godīgu konkursu, tādēļ pats galvenais nosacījums- 
BALSS MATERIĀLS NEDRĪKST TIKT APSTRĀDĀTS UN UZLABOTS! TAM JĀBŪT DABĪGAM! 

o Solistiem, duetiem, trio, ansambļiem, popgrupām jāsagatavo viena brīvas izvēles dziesma, kas 
atbilst dalībnieku kategorijai, kādā aizpildīta pieteikuma anketa- akadēmiskajā, jeb mūsdienu 
estrādes žanrā. 

o Izvēlētā dziesma var būt izpildīta jebkurā valodā, atbilstoši vecumam un spējām; 
o dziesmas garums nav ierobežots (vēlams līdz 4 min.); 
o video ierakstā dalībnieka balss nedrīkst būt apstrādāta un uzlabota; 
o vēlams mūsdienu estrādes žanra dziedātājiem dziedāt mikrofonā (bet tas nav obligāti) un vēlams 

akadēmiskā žanra dziedātājiem dziedāt bez mikrofona (bet tas arī nav obligāti); 
o video ierakstam nav jābūt profesionālam, tas var būt pašu filmēt, taču kvalitatīvs un der jebkādā 

video formātā. 
o video operatora un montāžas darbs netiek vērtēts. 
o Piesakoties konkursam Jūs automātiski piekrītat video ievietošanai konkursa youtube kanālā, kur 

dziesmas būs publiski redzamas gan konkursa vērtēšanas laikā, gan arī pēc tā. 
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DZIESMAS PAVADĪJUMS 
o priekšnesuma pavadījumam jābūt kvalitatīvam; 
o solistiem var būt fona dziedātāji, kuri var dziedāt „dzīvajā” izpildījumā, jeb būt ierakstīti fonogrammā, 
o fona dziedātāji nedrīkst būt ierakstīti duetiem, trio, ansambļiem, popgrupām. 
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 tiks vērtēti kategorijās- solisti, dueti, trio, ansambļi, popgrupas pa vecuma grupām un žanriem- 
akadēmiskie un estrādes. Žūrijas elektroniski apkopots vērtējums katram dalībniekam tiks nosūtīts uz e-
pasta norādīto adresi 5 darba dienu laikā pēc konkursa rezultātu paziņošanas.  
 
REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN APBALVOŠANA  
Rezultāti tiks paziņoti 10.aprīlī līdz plkst.20:00 konkursa mājas lapā www.uzstaro.lv . Visi dalībnieki saņems 
elektroniski sagatavotus Slavinājumus uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi, bet medaļas, īpašās konkursa 
balvas statuetes- Grand prix, Skatītāju simpātijai un diplomus visi laureāti un to pedagogi saņems ar Latvijas 
Pasta starpniecību, kas tiks izsūtīti 10 dienu laikā pēc rezultātu paziņošanas. 
Katrā kategorijā un vecuma grupā tiks paziņoti pirmo trīs vietu ieguvēji (tie var būt vairāki vienā kategorijā un 
vecuma grupā, jo visu izsaka iegūto punktu skaits). Žūrija noteiks arī konkursa Grand prix ieguvējus starp 
AKADĒMISKAJIEM un ESTRĀDES dziedātājiem- solistiem, duetiem, trio, ansambļiem un popgrupām, 
neskatoties uz dalībnieku vecumu. Tiks noteikts arī Labākā pedagoga titula ieguvējs un Skatītāju simpātijas 
titula ieguvēji- 1) skatītākais video, 2) visvairāk youtube “LIKE” ieguvējs. 
 
PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA 
     Lai pieteiktos jauno vokālistu konkursam „UZSTARO 2022”, dalībniekiem no 2022.gada 20.februāra līdz 
1.aprīlim (ieskaitot): 

o 1) elektroniski konkursa mājas lapā uzstaro.lv jāaizpilda un jānosūta pieteikuma anketa; 
o 2) jāsamaksā konkursa dalības maksa līdz 2022.gada 1.aprīlim;  
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@uzstaro.lv vai norādot linku uz video pieteikšanās anketā līdz 2022.gada 1.aprīļa plkst.24:00. 

  
KONKURSA DALĪBAS MAKSA 
Piesakoties konkursam elektroniski tiek nosūtīts rēķins uz jūsu e-pasta adresi.  

o Dalības maksa ir 24 eur par priekšnesumu: solistiem 24 EUR, duetiem 12 EUR no dalībnieka, trio 8 EUR no 
dalībnieka, popgrupām un ansambļiem 24 EUR no grupas, solistu piebalsīm 0 EUR no dalībnieka. 

o Dalības maksa jāiemaksā tikai pārskaitījuma veidā līdz 1.aprīlim (ieskaitot) 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 konkursā „UZSTARO 2022". Obligāti jānorāda 
dalībnieku- solista, vai dueta abu dalībnieku vārds, uzvārds. Trio, kvartetiem, ansambļiem, jeb popgrupām 
jānorāda nosaukums.  
 
KONKURSA KONTAKTINFORMĀCIJA 
Mājas lapa www.uzstaro.lv 
E-pasta adrese info@uzstaro.lv   
Kontakttālrunis 28642222, 26180496. Lūdzu vēlams sazināties whatsappā!  
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