
POPielas konkurss „Popiela atdzimst Spicē!” 

NOLIKUMS 

Konkursu organizē tirdzniecības komplekss Spice Šopinga festivāla ietvaros.  

1. Konkursa mērķis: 

1.1. Atdzīvināt POPielas konkursa ideju un sniegt iespēju ieinteresētiem 

izpildītājiem uzstāties POPielas žanrā plašas auditorijas priekšā. 

1.2. Radīt visām vecuma grupām interesantu un saistošu saturu Spices Šopinga 

festivāla laikā.   

2. Konkursa dalībnieki: 

2.1. Konkursā var piedalīties visi interesenti, bez vecuma vai dzimuma 

ierobežojumiem, kas nolikumā noteiktā kārtībā ir pieteikušies dalībai.  

2.2. Atbildīgajai personai, kura pārstāvēs konkursa dalībnieku grupu, ir jābūt 

pilngadīgai.  

2.3. Konkursā nedrīkst piedalīties konkursa organizēšanā iesaistītās personas, 

žūrijas locekļi, kā arī viņu ģimenes locekļi.  

3. Konkursa norise: 

3.1. Konkursa vieta ir tirdzniecības centrs Spice, norises laiks ir 2014.gada 13. 

jūnijs, laika posmā no 18:00 līdz 21:00.  

4. Pieteikšanās kārtība: 

4.1. Lai pieteiktos konkursam ir jāaizpilda pieteikuma anketa, kas ir pievienota 

pielikumā Nr. 1, un sūtot uz e-pasta adresi santa.sinkarjova@prospero.lv līdz 2014. 

gada 2. jūnijam pulksten 17:00.  

5. Darbu sagatavošana: 

5.1. Jāievēro POPielas žanra nosacījumi – nedrīkst dziedāt, izvēlētais 

mākslinieks jāatdarina ar horeogrāfijas, tērpu, grima un aksesuāru palīdzību. 

5.2. Uzstājoties jābūt atbilstošam tērpam, grimam – lai rastos iespaids par 

atdarināto grupu.   

5.3. Dalībnieku atveidotajai dziesmai jābūt no Lielbritānijas mūziķu 

repertuāra.    

5.4. Atdarinātās dziesmas garumam jābūt no 2 līdz 3 minūtēm garai. 
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5.5. Visiem konkursa dalībniekiem jāpiedalās POPielas ģenerālmēģinājumā, 

kas norisināsies 2014. gada 6. jūnijā Rīgas Skolēnu pils 112.telpā pulksten 15:00.  

5.6. Ģenerālmēģinājumā piedalās eksperts, kas sniedz padomus priekšnesumu 

kvalitātes uzlabošanai.  

5.7. Ģenerālmēģinājuma laikā var tikt veiktas korekcijas priekšnesumos. 

6. Konkursa žūrija: 

6.1. Konkursa žūrijā ietilps četras sabiedrībā pazīstamas personas – Toms 

Grēviņš, Agnese Rakovska, deju pasniedzēji un horeogrāfi Viola Abramova-Mailīte 

un Rihards Mailītis.  

7. Priekšnesumu vērtēšanas kritēriji: 

7.1. Priekšnesumu vērtē konkursa žūrija uzstāšanās laikā.  

7.2. Žūrijas locekļi aizklātā balsošanā piešķir dalībniekiem vērtējumus. 

7.3. Dalībnieki tiek vērtēti pēc atbilstības izvēlētajiem māksliniekiem – grims, 

tērpi, kustības, dalībnieku skaits. 

7.4. Izpildījums – kvalitāte un emocionalitāte.  

8. Konkursa rezultāti un apbalvošana: 

8.1. Pēc konkursa noslēgšanās, 2014. gada 13. jūnijā pulksten 21:30 uz Spices 

Šopinga festivāla galvenās skatuves, tiek paziņoti pirmo trīs vietu ieguvēji.  

8.2. Konkursa balvu fonds ir 500 EUR:  

 1. Vieta – 250 EUR 

 2. Vieta - 150 EUR 

 3. Vieta – 100 EUR.  

 

 

 

 

Vairāk informācijas 

Santa Šinkarjova 

Prospero sabiedrisko attiecību aģentūra  

E-pasts: santa.sinkarjova@prospero.lv 
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Mob.tālr.: 29915359 


