KIDS AWARDS 2020
NOLIKUMS

Kids Awards ir mūzikas balvas koncertceremonija bērniem. Kids Awards galvenais mērķis ir
kalpot par vietējā mēroga bērnu mūzikas platformu un iepazīstināt sabiedrību ar
talantīgākajiem pašmāju bērniem. Greznā koncertceremonijā tiks apbalvoti konkursanti, kuri
uzstāsies kopā ar populāriem māksliniekiem un cīnīsies par nominācijām. Kokurss sastāv no
dažām atlašu kārtām, apblavošanas ceremonijas, gala koncerta un after party daļas.
Pirmā atlašu kārta – kastings notiks
03.10.20 – Rīgā
04.10.20 – Jelgavā
10.10.20 – Liepājā
11.10.20 – Daugavpilī
Otrā altašu kārta – balsošana YouTube portālā notiks
13.11.20 – 26.11.20
Trešā atlašu kārta – balosošana ziņu portālā www.skaties.lv notiks
04.12.20 – 18.12.20
Apbalvošanas ceremonija, gala koncerts un after party notiks 19.12.20
Galvenajā mājaslapa www.kids-awards.show tiks ievietoti tie konkursanti, kuri pēc žurijas
vērtējumiem piedalīsies pirmajā atlasē. Atlases turpmāka gaitā tiks atspoguļoti Kids Awards
mājaslapā, sadaļā “nominanti”. Šeit mēs iepazīsināsimies ar tiem dalībniekiem, kurus žūrija ir
izvirzījusi uz nākamo kārtu.
Balsošanas
noteikumi:
Kids Awards YouTube oficiālā kanālā dalībnieki, kuri no 13.11.20 – 26.11.20 video sasniegs
vairak «like» ne viss skatījumi, tiks automātiski novirzīti skaties.lv portāla.
Dalībniekiem, kuriem būs saņēmts vienāds «like» skaits, tiks ņemts vērā YouTube video
skatījumu skaitlis.
Sadarbībā ar ziņu portālu Skaties.lv būs iespēja balsot par savu favorītu tieši šajā platformā,
kura informatīvi iepazīstinās ar bērniem, kuri tiks nominēti. Skaties.lv un Kids Awards
iepazīstinās sabiedrību ar dalībniekiem.
Lai tiktu uz kastingu, pēc Kids Awards 2020 nolikuma izlasīšanas, ir nepieciešams aizpildīt
anketu oficiālajā mājaslapā www.kids-awards.show. Pieteikuma anketa ir jāizpilda līdz
30.09.20.
Kids Awards projektā var piedalīties bērni un jaunieši vecuma kategoriju grupās (solo
izpildītāji, dueti vai ansambļi): 6-9, 10-13, 14-17.
Dalībnieki no ārzemēm atsūta mums savus video live izpildījumā uz e–pastu līdz 27.10.20
Video var būt filmēti gan koncerta laikā, gan arī mājas apstākļos. Galvenais lai būtu kvalitatīva
skaņa.

Katrs dalībnieks tiks nodrošināts ar visu tehniski nepieciešamo inventāru (skatuve, skaņa,
gaisma utt.).
Kastingā visiem dalībniekiem Kids Awards informatīvajā stendā ir jāapstiprina sava ierašanās.
Dalībniekiem jābūt līdzi likumīgam aizbildnim. Dalībnieku uzstāšanos vērtēs Kids Awards
izvirzīta profesionāla žūrija un producenti.
Katram vokālistam ir jāsagatavo atbilstoši izvēlētajai nominācijai dziesma un jāuzstājas žūrijas
priekšā mūzikas pavadījumā - fonogramma bez vārdiem (priekšnesuma pieļaujamais ilgums ir
1 minūte 30 sekundes). Mūzikai ir jābūt augšupielādētai vienā no failu apmaiņas sistēmai,
piemēram www.failiem.lv, un linkam jābūt pievienotam anketai. Ja dziesma pārsniegs minēto
laika ierobežojumu, Kids Awards skaņas režisors drīkst apturēt priekšnesumu. Rezervē jābūt
sagatavotai vismaz vēl vienai dziesmai a capella (dziedāšana neizmantojot mūzikas
instrumentus un muzikālu pavadījumu), kuru žūrija ņemot vērā apstākļus, var lūgt izpildīt.
Katram instrumntālās mūzikas izpildītājam ir jāsagatavo atbilstoši izvēlētajai nominācijai
skaiņdarbs un jāuzstājas žūrijas priekšā. Klasiskās mūzikas nodaļa uzstājās bez mūzikas
pavadījuma, citiem vārdiem bez aranžējuma. Mūsdienīgās mūzikas nodaļa var uzstāties ka ar
aranžējumu, tā arī bez tā. Pēc nepieciešamības mūzikai ir jābūt ievietotai vienā no failu
apmaiņas sistēmai, piemēram www.failiem.lv, un linkam jābūt pievienotam anketai. Ja
izpildījums pārsniegs 1 mīnuti 30 sekundes, Kids Awards skaņas režisors drīkst apturēt
priekšnesumu.
Konkursa dalīdnieks drīkst piedalīties tikai vienā nominācijā.
Kastinga laikā tiks izvēlēti labākie vokālisti un instrumentālās mūzikas izpildītāj nominācijās
par kurām varēs balsot Skaties.lv izveidotajā balsošanas platformā.
Kastinga laikā žūrija izvēlēsies 25 labākos, spēcīgākos, harizmātiskākos dalībniekus, kuri
uzreiz, bez balsošanas www.skaties.lv portālā, tiks tālāk uz gala koncertu un uzstāsies kopā ar
pazīstamiem Latvijas mūziķiem un Live Band sastāvu, kur cīnīsies par nomināciju
“Vislabākais izpildījums ar Live Band”. Dalībnieku vārdus, kas būs izvirzīti uz gala koncertu
žūrija paziņos pēc divām dienām pēc pēdējā kastinga beigām. Rezultāti tiks publicēti
www.kids-awards.show un www.skaties.lv mājaslapās.
Nominantu ceremonijā tiks pasniegti diplomi tiem nominantiem, kuri cīnīsies online balsojumā
www.skaties.lv balsošanas platformā.
Visi nominanti var uztāties after party daļā. Dalībnieku skaits ir ierobežots. After party daļā
būs 30 numuri, kuru izpildījumu ilgums nedrīkst pārsniegt 3 minūtes. Visiem izpildījumiem ir
jābūt ātrajā tempā.
Kids Awards projekta organizatori ir sagatavojuši 6 nominācijas trijās grupu kategorijās, kurās
cīnīsies līdz 5 dalībniekiem katrā no nominācijā:
Vokālā nodaļa:
1. Labākais ārzemju dziesmas izpildījums (izpildītāji var dziedāt dziesmas angļu, franču,
vācu un citās valodās, izņemot krievu valodu)
2. Labākais izpildījums latviešu valodā
3. Labākais izpildījums krievu valodā
4. Labākais izpildījuma jazz žanrā.
5. Labākais ārzemju izpildītājs (dziesma, kas izpildīta savā valsts valodā)

6. Labākais duets
7. Labākais ansamblis
8. Labākais autora mūzikas izpildītājs
9. Labākais video klips
Instrumentālās mūzikas nodaļa:
10. Labākais solo izpildītājs (klavieres, ģitāra, sitaminstrumenti, vijole vai citi mūzikas
instrumenti) – klasiskās mūzikas izpildījums
11. Labākais duets – klasiskās mūzikas izpildījums
12. Labākais ansamblis – klasiskās mūzikas izpildījums
13. Labākais solo izpildītājs (klavieres, ģitāra, sitaminstrumenti, vijole vai citi mūzikas
instrumenti) – modernās mūzikas izpildījums
14. Labākais duets – modernās mūzikas izpildījums
15. Labākais ansamblis – modernās mūzikas izpildījums
Gala koncertceremonijā tiks apbalvoti tie dalībnieki, par kuriem būs vissvairāk nobalsots
Skaties.lv balsošanas platformā. Katrā nominācijā,tur varēs iepazīties ar dalībnieka dziesmu.
Tikai noklausoties dziesmu līdz galam varēs nobalsot par dalībnieku. Balsu skaits ir anonīms
un balsošana tiks apturēta 18.12.20.
Kids Awards organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas nolikumā, uzstāšanas laikā un
balsošanas kārtībā. Izmaiņas balsošanas kārtībā, neiespaidīs konkursantu rezultātus. Visas
izmaiņas laika procesā tiks individuāli saskaņotas ar konkursantiem un to likumīgo aizbildni.
Lai veicinātu maksimālu balsošanas kvantitāti ir jābūt aktīvam sociālajos tīklos un izmantot
funkciju "share" www.skaties.lv balsošanas portālā. Sekojiet līdzi informācijai www.kidsawards.show mājaslapas sadaļā “nominanti”, Kids Awards facebook lapā
(https://www.facebook.com/kidsawards2019), Kids Awards 2019 instagramā (https://www.instagram.com/kids.awards.show).
Esiet sociāli aktīvi. Dalībnieks vai pilngadīgais aizbildnis apņemās regulāri atjaunot ziņu
plūsmu katrā no šīm platformām.
Žūrijas balsošanas princips ir 10 ballu sistēmā. Žūrijas vērtēšanas kritēriji - muzikālā
meistarība, vizuālais tēls (atbilstība tēlam, dziesmai, tematika utt.), šova elementu
izmantošana un individualitāte. Kids Awards kastinga laikā un gala koncertceremonijas laikā
ir pieļaujama citu žūrijas locekļu piesaistīšana un sastāvs var mainīties, nebrīdinot
konkursantus. Žūrijas locekļu vērtējums pēc punktu sistēmas netiek atklāts, vērtēšana notiek
aizklāti.
Dalības maksa otrā atlašu kārtā, balsošanā YouTube portālā, 19 EUR priekš solistiem un
duetiem, 39 EUR priekš ansambļiem ir obligāta. Veikt apmaksu ir nepieciešams līdz 27.10.20.
Priekš nominantiem solistiem un duetiem, kas ir izvirzīti uz portālu Skaties.lv dalības maksa ir
59 EUR, priekš ansambļiem – 89 EUR. Veikt apmaksu ir nepieciešams līdz 30.11.20.
Dalībniekiem, kas uzstāsies galakoncertā ar Live Band sastāvu ir 89 EUR. Apmaksu veikt ir
nepieciešams l’Ja līdz noteiktam laikam nauda netiek saņemta kontā, Kids Awards
organizātoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku un dot iespēju nākamajām dalībniekam, kas
ir saņēmis vairāk balles no žūrijas.

Dalības maksā ir iekļauta filmēšana un videoklipa sagatavošana priekš balsošanas. Balss vai
instrumenta ieraksts. Dalībniekiem,kas uzstāsies kopā ar Live Band sastāvu, tiks izveidots
individuāls mēģinājumu grafiks. Dalības maksā ir iekļauts arī mēģinājumu telpas izmantošanas
izmaksas, producenta darba izmaksas un citas ar gala koncerta organizācijas sasistītas
izmaksas.
Visi nominanti tiks filmēti un fotogrāfēti presei. Nominantiem un to likumīgiem aizbildņiem
būs jādod intervijas tādejādi veidojot savu personīgo publisko tēlu un nesot sociālu atbildību
par šo projektu kopumā.
Parakstot apliecinājumu, konkursa Kids Awards dalībnieki , viņu vecāki vai cits likumiskie
pārstāvji piekrīt, ka dalībnieka veiktais izpildījums norises laikā tiks fiksēts audiovizuālajā
veidā. Materiāli var tikt izmantoti TV pārraidēs, presē un interneta vietnēs. Kids Awards
dalībnieks nodod visas savas izpildītāja mantiskās tiesības - ekskluzīvās tiesības un tiesības
saņemt atlīdzību par izpildījuma fiksācijas izmantošanu. Kids Awards apņēmas ievērot
dalībnieka, kā izpildītāja personīgās tiesības - tikt identificētam kā izpildītājam un apņemas
neveikt
jebkāda
veida
izmaiņas
dalībnieka
izpildījumā.
Organizatori apliecina, ka tiks ievērota dalībnieku personas datu aizsardzība saskaņā ar Fizisko
personu datu aizsardzības likuma prasībām.
Pārskaitot dalības apmaksas lūdzam norādīt: "Par dalību Kids Awards; vārds, uzvārds,
pesronas kods". Bankas rekvizīti:

Biedrība «DOMA»
Reģistrācijas numurs: 40008158127,
Konta numurs: LV93HABA0551046273939,
S.W.F.T. Kods: HABALV22,
Banka: SWEDBANK AS
Mēŗķīs: "Par dalību Kids Awards; vārds, uzvārds, pesronas kods"
Aizpildot un iesniedzot anketu, jūs apstiprinat,, ka esiet iepazinušies ar visiem nolikuma
punktiem un piekrītiet projekta dalības noteikumiem.
Neksaidrību gadījumā lūgums zvanīt vai rakstīt ēpastu:
+371 25415051
+371 28880245
info@kids-awards.show

