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XXVI Integratīvā mākslas festivāla 

n o l i k u m s  

UZMANĪBU!: Integratīvais mākslas festivāls “Nāc līdzās!” 2022.gadā notiks:  

reģionālo festivālu priekšnesumus iesūtot video formātā;  

festivāla Lielkoncerts notiks Rīgā, VEF Kultūras pilī 12.maijā 12.00. 

1. Mērķi 

1.1. Dot iespēju bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar funkcionāliem traucējumiem, 

bāreņiem un sociāli nelabvēlīgās 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 funkcionāliem traucējumiem 

kultūrizglītības un kultūras praktiskās īstenošanas problēmām un veicināt to risināšanu; 

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

traucējumiem. 

 

2. Priekšnesumu sagatavošanas laiks un iesūtīšana 

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

priekšnesumu atlase un video izveidošana “Nāc līdzās!” Lielkoncertam. Līdz 10.aprīlim 

notiek video iesūtīšana Fondam “Nāc līdzās!”.  

2.2. Video materiālam jābūt kvalitatīvi uzņemtam – lai visi dalībnieki būtu labi saskatāmi, 

mūzika un teksts labi  sadzirdami. Dalībniekiem jāuzstājas koncerta kostīmos. 

2.3. Reģionālo festivālu priekšnesumus jāatsūta aizpildot pieteikuma anketu (google 

anketa), kura ir publicēta fonda mājaslapā: www.naclidzas.lv. 

2.4. Pieteikuma anketā jānorāda – priekšnesuma nosaukums un autors, failiem.lv saite, kurā 

pieejams priekšnesuma video, priekšnesuma ilgums, nepieciešamo apskaņošanas veidu 

Lielkoncertā (CD, zibatmiņa vai dzīvā mūzika) un ziņas par izpildītāju – vārds, uzvārds, 

vecums, skola vai dienas centrs, vai individuāls dalībnieks, kā arī jānorāda telefona 

numurs un e-pasts, pa kuru iespējams sazināties ar dalībnieku. 

2.5. 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 atlasei Lielkoncertam. 

 

  

http://www.naclidzas.lv/
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3. Festivāla LIELKONCERTS 

3.1. Integratīvā mākslas festivāla “Nāc līdzās!” Lielkoncerts notiks 2022.gada 12.maijā 

12.00 Rīgā, VEF Kultūras pilī (Ropažu ielā 2). Festivāla Lielkoncertā var piedalīties tikai 

izejot atlases procesu. 

3.2. Lielkoncerta dienā festivāla dalībniekiem jāreģistrējas pasākuma norises vietā - VEF 

Kultūras pilī no 9.00 līdz 11.30. 

 

4. Dalībnieki 

4.1. Festivālā var piedalīties bērni, jaunieši, kā arī pieaugušie ar funkcionāliem traucējumiem 

(cilvēki ar  garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem un bērni-bāreņi) ar dziesmām, 

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

Pretendentus Lielkoncertam izvēlas festivāla rīkotāja izveidota žūrijas komisija. 

Lielkoncertā dalībnieki varēs piedalīties ievērojot tā brīža epidemioloģiskās prasības 

valstī. 

4.2. Visi Lielkoncerta dalībnieki saņems atzinības rakstus par piedalīšanos koncertā. 

4.3. 12 labākajiem Lielkoncerta priekšnesumiem tiks piešķirts Laureāta nosaukums un 

balvas. Viņu vārdi tiks publicēti Fonda Nāc līdzās! mājas lapā. 

4.4. 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. Festivāla organizācija 

5.1. Festivālu organizē un vada Fonds Nāc līdzās! sadarbojoties ar citām institūcijām un 

organizācijām. 

5.2. Ieeja festivāla Lielkoncertā brīva, atbilstoši tā brīža epidemioloģiskajām prasībām. 

 

 

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

 

“Fonda Nāc līdzās!” valdes priekšsēdētaja  S. Freiberga 

2022.gada 19.janvārī, Rīgā 


