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XXV Integratīvā mākslas festivāla 

n o l i k u m s  

UZMANĪBU! Integratīvais mākslas festivāls “Nāc līdzās!” 2021.gadā notiks 3 reģionos, 

apvienojot dalībniekus no Kurzemes un Zemgales vienā reģionā. 

1. Mērķi 

1.1. Dot iespēju bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, ar garīgās attīstības traucējumiem, 

bāreņiem un sociāli nelabvēlīgas vides bērniem apliecināt savus talantus mākslinieciskajā 

jaunradē; 

1.2. Veicināt problēmbērnu agrīnu integrāciju sabiedrībā; 

1.3. Veicināt dažādu sabiedrības sociālo grupu iekļaušanos vienotā sabiedrībā; 

1.4. Piesaistīt sabiedrības uzmanību bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām tiesībām uz 

kultūrizglītību un kultūras praktiskās īstenošanas problēmām un veicināt to risināšanu; 

1.5. Veicināt jaunu kontaktu veidošanos starptautiskā līmenī starp cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām. 

 

2. Laiks un vieta 

2.1. Mākslas festivāls sākas janvārī, februārī, martā dalībnieku dzīves vai mācību vietās, kur 

notiek vietējās atlases uz reģionālajiem “Nāc līdzās!” festivālu koncertiem un izstādēm. 

2.2. Aprīlī notiek reģionālie koncerti un izstādes novados - Daugavpilī, Siguldā un Jelgavā: 

• Jelgavā “Nāc līdzās Zemgalē un Kurzemē!” – 2021.gada 13.aprīlī pl.14:00 Jelgavas 

pilsētas Kultūras namā; 

• Siguldā “Nāc līdzās Vidzemē!” – 2021.gada 19.aprīlī pl.14:00 Kultūras centrā 

“Siguldas devons”; 

• Daugavpilī “Nāc līdzās Latgalē!” – 2021.gada 22.aprīlī pl.14:00 Daugavpils pilsētas 

Kultūras pilī. 

2.3. Dalībnieki no Rīgas Daugavas labā krasta piedalās Vidzemes festivālā Siguldā, bet no 

Daugavas kreisā krasta piedalās Zemgales festivālā. 

2.4. Reģionālajos festivālos dalībnieku reģistrēšanās norises vietās sākas no pl.11:00. Pēc 

reģistrēšanās iespējams priekšnesumus izmēģināt uz skatuves (pašregulējošā kārtībā). 

2.5. Festivāla LIELKONCERTS: 

2.5.1. Integratīvā mākslas festivāla “Nāc līdzās!” Lielkoncerts notiks 2021.gada 29.aprīlī 

pl.12:00 Rīgā, VEF Kultūras pilī (Ropažu ielā 2). 

2.5.2. Festivāla Lielkoncertā var piedalīties tikai izejot atlasi reģionālajos koncertos. 

2.5.3. Lielkoncerta dienā festivāla dalībniekiem jāreģistrējas pasākuma norises vietā 

(VEF Kultūras pilī) no pl. 9:00 līdz 11:30. 

 

*2021.gada festivālos tiek plānotas arī radošo darbu izstādes.  

**Par izstāžu nosacījumiem sekojiet līdzi fonda facebook lapā vai mājaslapā: www.naclidzas.lv 

http://www.naclidzas.lv/
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3. Pieteikšanās 

3.1. Reģionālajiem festivālu koncertiem priekšnesumus jāpiesaka rakstiski, aizpildot 

pieteikuma anketu. Anketā jānorāda – priekšnesuma nosaukumu un autoru, priekšnesuma 

ilgumu, apskaņošanas veidu (CD, zibatmiņa vai dzīvā mūzika) un ziņas par izpildītāju – 

vārds, uzvārds, vecums, skola vai dienas centrs, kā arī telefona numuru un e-pastu, pa kuru 

iespējams sazināties ar dalībnieku. Pieteikuma anketa atrodama fonda mājas lapā: 

www.naclidzas.lv. 

3.2. Pieteikums jāatsūta 2 nedēļas pirms reģionālā festivāla uz fonda e-pastu: 

info@naclidzas.lv, sūtījuma tematā norādot reģionālā festivāla nosaukumu (bez 

atstarpēm) un skolu (saīsināti). Piemērs: NaclidzasZemgale_Berzupe 

 

4. Dalībnieki un priekšnesuma nosacījumi 

4.1. Festivāla koncertos var piedalīties bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam, kā arī jaunieši un 

pieaugušie – cilvēki ar garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem un bērni-bāreņi. 

4.2. Festivālā var piedalīties bērni, jaunieši, kā arī pieaugušie ar īpašām vajadzībām ar 

dziesmām, dejām, dzejoļiem, teatrāliem uzvedumiem u.c. skatuves mākslas žanru 

priekšnesumiem. Pretendentus Lielkoncertam izvēlas festivāla rīkotāju izveidotās 

reģionālās žūrijas komisijas. 

4.3. Individuālo izpildītāju priekšnesuma maksimālais ilgums – 3 minūtes, kolektīvo jeb grupu 

priekšnesuma maksimālais ilgums – 6 minūtes (no vienas skolas vai cita veida institūcijas 

maksimālais priekšnesumu kopīgais laiks – 6 min.), tādēļ skolu konkursos ir jāizvēlas paši 

labākie priekšnesumi reģionālajiem festivāliem. 

 

5. Apbalvojumi un citi nosacījumi 

5.1. Visi Lielkoncerta dalībnieki saņems atzinības rakstus par piedalīšanos koncertā. Viņu 

vārdi tiks publicēti “Fonda Nāc līdzās!” mājas lapā. 

5.2. Labākajiem 12 Lielkoncerta priekšnesumiem tiks piešķirts Laureāta nosaukums un 

balvas. 

5.3. Festivāla laureāti atkarībā no koncerta veidotāju mākslinieciskajām nepieciešamībām tiks 

aicināti uzstāties Ziemassvētku labdarības akcijas Nāc līdzās Ziemassvētkos! koncertā 

kopā ar Latvijas profesionāliem mūziķiem. Uzaicināto laureātu skaits var nesakrist ar 

Lielkoncertā piedalījušos un laureāta titulu ieguvušo dalībnieku skaitu. Par piedalīšanos 

Nāc līdzās Ziemassvētkos! ar dalībniekiem tiks slēgti atsevišķi līgumi. 

5.4. Ieinteresētās organizācijas, iestādes un individuālie dalībnieki savus priekšnesumus 

piesaka festivāla organizatoriem saskaņā ar festivāla organizācijas nosacījumiem. 

5.5. Festivālu organizē un vada “Fonds Nāc līdzās!” sadarbojoties ar citām institūcijām un 

organizācijām. Piedalīšanās nosacījumi koncertos un izstādēs ir atspoguļoti atsevišķā 

dokumentā (skat. mājas lapā: www.naclidzas.lv). 

5.6. Ieeja visos festivāla “Nāc līdzās!” koncertos – brīva. 

 

 

Festivāla “Nāc līdzās!” nolikumu ar savu parakstu apstiprinu: 

 

“Fonda Nāc līdzās!” valdes priekšsēdētaja S. Freiberga 

2020.gada 26.decembrī, Rīgā 
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