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Pielikums 

Apstiprināts 

ar LU SP Valdes __.05.2020. 

lēmumu Nr. 1.6/R-__  

Talantu šova “Karantīnas talanti” noteikumi 

Talantu šova “Karantīnas talanti” (turpmāk – Talantu šovs) noteikumi (turpmāk – Noteikumi) 

nosaka kārtību kādā tiek organizēts Latvijas Universitātes Studentu padomes (turpmāk – LU 

SP) Talantu šovs. 

I Vispārīgie noteikumi 

1. Talantu šovu organizē LU SP (turpmāk – Organizators). 

2. Talantu šovam dalībnieki var pieteikties individuāli, tā grupā - kā duets vai trio (turpmāk – 

Dalībnieks). 

3. Talants ir izcilu garīgo un fizisko spēju kopums ar kuru lepojas Dalībnieks. 

4. Talantu šovs notiks tiešraidē Organizatora mājaslapā (lusp.lv) izziņotā platformā. 

II Pieteikšanās kārtība 

5. Kļūt par Talantu šova Dalībnieku var aizpildot pieteikuma anketu Organizatora mājaslapā. 

6. Aizpildot pieteikuma anketu, Dalībniekam ir jānorāda informācija par sevi, kā arī jāpievieno 

video, kurā var redzēt kā Dalībnieks rāda savu talantu.  

7. Iesūtot pieteikuma anketu, Dalībnieks apliecina iesūtītās informācijas patiesumu, piekrīt 

ievērot Noteikumus un ļauj Organizatoram izmantot tajā norādīto informāciju Talantu  šova 

ietvaros, tai skaitā pievienoto talanta video (turpmāk – Video).  

8. Iesūtītu pieteikuma anketu sauc par Pieteikumu. 

9. Dalībnieku reģistrācija norisināsies  no izsludināšanas brīža Organizatora mājaslapā līdz 12. 

maija 23:59. 

10. Organizatoram ir tiesības nepieņemt Pieteikumu, ja tas neatbilst Latvija Republikas 

normatīvajiem aktiem vai ir vērsts uz kādas personas vai personu grupas aizskaršanu. 

11. Video sākumā Dalībniekam jāpasaka savs vārds un uzvārds, kādu augstskolu Dalībnieks 

pārstāv (duetos un trio – katram jānosauc),  kāds  talants tiks parādīts video un Dalībnieka 

motivācija piedalīties Talantu šovā. 

12. Video prasības: 

12.1 garums ir līdz 7 min; 

12.2 jābūt attēlotai visai talanta izpildes gaitai; 
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12.3 horizontāla orientācija (platums lielāks par augstumu); 

12.4 lielums līdz 1 GB. 

III Pieteikumu vērtēšana 

13. Pieteikumus vērtē Organizatora Valdes apstiprināta žūrija (turpmāk – Žūrija). 

14. Žūrijas loceklis nevar piedalīties konkursā kā Dalībnieks. 

15. Žūrija vērtē Pieteikumus pēc šādiem kritērijiem: 

15.1 oriģinalitāte, kas atšķir no citiem Dalībniekiem, ar līdzīgu talantu (izpildījums, sevis 

pasniegšana); 

15.2 izpildījuma kvalitāte; 

15.3 Dalībnieka personības spilgtums; 

15.4 motivācija dalībai konkursā un sava talanta attīstība; 

15.5 atbilstība Noteikumos iekļautajām prasībām; 

15.6 Video kvalitāte (t.sk. montēšanas kvalitāte). 

16. Vērtēšana notiek skalā no 0 līdz 5 punktiem (pieļaujot decimāldaļas), katram Žūrijas 

loceklim vērtējot šajā skalā katru Pieteikumu pēc 15. punktā minētajiem kritērijiem.  

17. Žūrijas locekļu vērtējumus par katru Pieteikumu saskaita un sarindo sarakstā dilstošā 

secībā pēc iegūto punktu skaita. Par uzvarētāju uzskata Dalībnieku, kura Pieteikums saņēmis 

augstāko punktu skaitu. 

18. Ja vairāki Pieteikumi  ieguvuši vienādu punktu skaitu, tos vērtē vēlreiz līdz sanāk atšķirīgs 

punktu skaits. 

19. Talantu šova laikā skatītājiem būs iespēja nobalsot par savu favorītu, Talantu šova 

tiešraides laikā paziņotajā veidā. Balsošanai tiks atvēlētas 15 minūtes, pēc tam balsojumi 

netiks pieņemti. 

20. Divreiz balsot par savu favorītu ir aizliegts. 

Noslēguma noteikumi 

21. Organizators ir tiesīgs apbalvot pirmo trīs vietu pēc iegūto punktu skaita ieguvējus, kā arī 

skatītāju favorīta balsojuma uzvarētāju. 

22. Talantu šova uzvarētāji tiks paziņoti Organizatora mājaslapā 16. maijā. 

23. Organizators ir tiesīgs diskvalificēt Dalībnieku, ja atklājas, ka Dalībnieka Pieteikumā 

iesūtītajā Video ir redzams cita cilvēka talants. 


