TALANTU KONKURSA
"MIS UN MISTERS LUDZA 2013"
NOLIKUMS
Konkursa organizators: Ludzas Tautas nams, Ludzas novada pašvaldība
Konkursa norises vieta: Ludzas Tautas nams
Konkursa atlase: 2013. gada 12. aprīlī
Konkursa norises laiks: 2013.gada 3. augustā
Konkursa dalībnieki: Ludzas un Ludzas novada jaunieši no 17-24 gadiem
izņēmuma gadījumā no 17.g.( ja vecāki piekrīt, ka meita vai dēls piedalās konkursā),
šajā gadījumā līguma saistības ar konkursa organizatoriem uzņemas vecāki.
Pieteikties līdz 10. aprīlim: e-mail- valentinarazumovska@inbox.lv, anketa, nolikums
www.ludzaspils.lv , tel. 29436881
Konkursa pamatojums: Skaistumkonkursi tautā pamazām ir zaudējuši savu
popularitāti, bet Latvijā un pasaulē tie ir atzīti un ievēroti. Skaistums un gudrība
vienmēr ir cienīti un nav neglītu cilvēku, jautājums ir kā mēs sevi izglītojam, kopjam
un viena svarīga iezīme - uzvedamies. Piebildīšu, ka šī konkursa dalībnieki,
uzvarētāji, kurus daudzi dēvē par modeļiem ir vispirms vispusīgi izglītoti, zinātkāri,
sevis pilnveidot griboši, mērķtiecīgi, ar vēlēšanos iegūt jaunu pieredzi jaunieši, kā
noslēgumā varētu pievienot tikai simpātisko izskatu un staltu stāju.
Šis konkurss ir papildinājums daudzām citām jauniešu aktivitātēm mūsu pilsētā,
novadā kā interešu izglītība, neformālā jauniešu izglītība, sports, māksla un mūzika. Ir
patīkami vērot jauniešu izaugsmi, bet ne visus darbošanās veidus var nodot skatītāju
un žūrijas vērtējumam, kas dod iespēju jauniešiem apliecināt savu varētspēju un
izaugsmi. Konkurss ļauj jauniešiem parādīt savu iekšējo skaistumu - intelektu,
atraktivitāti, atjautību, prasmi aktiermākslā, ritma izjūtu, plastiku, māku demonstrēt
jaunākās modes un stila tendences, kā jaunieši prot pārliecināt un iesaistīt konkursa
norisē publiku, prasmi sadarboties ar citiem komandas biedriem. Iepriekšējo gadu
1998.,2004.gadu konkursi pierādījuši, ka tie tika noorganizēti augstā līmenī un
galvenais, ka jaunieši sagatavošanās laikā tika nodarbināti turpmāk nolikumā
minētajās konkursa īstenošanas uzdevumu nodarbībās, ka viņi sekmīgi tiek galā gan
ar mācībām skolās, gan strādājošie ar darbu. Tas ceļ jauniešos pašapziņu censties būt
labākiem, sasniegt savus nākotnes mērķus un atmest kaitīgus ieradumus sev un
apkārtējiem cilvēkiem. Labs darbs, kas labi padarīts.
Konkursa mērķis: Palīdzēt veidoties brīvai, radošai personībai, saglabājot katra
cilvēka esošo individualitāti.

Konkursa uzdevumi:
1. Apzināt Ludzas un Ludzas novada talantīgākos jauniešus un piedāvāt viņiem
iespēju savus talantus apliecināt žūrijas priekšā.
2. Popularizēt mūsdienīgu un modernu pieeju jauniešu talantu izpausmēm, nosakot
privilēģiju laba līmeņa priekšnesumiem, kuros galveno vietu ieņem programmas
atraktivitāte, intelekts, atjautība, prasme aktiermākslā, veidot pareizu runu.
3. Mācīt un ieaudzināt just sevi starp citiem, mācīt ieklausīties otrā un izprast otru,
just apkārtējos. Būt atbildīgam par sevi un citiem
4. Apliecināt, ka tērpu demonstrēšana ir mākslas veids, kura realizēšanai ir
nepieciešama prakse aktiermākslā, runā, ritma izjūtā, dejā, defilē, plastikā, skatuves
kultūrā, stila veidošanā, foto praktikumā.
5. Pierādīt, ka tērpu demonstrēšana ir talants, kurš ir līdzvērtīgs dziedāšanai,
muzicēšanai, dejošanai, vai jebkuram citam sevis apliecinošam un pilnveidošanas
veidam.
6. Apliecināt, ka sevis pilnveidošana šī konkursa sagatavošanas laikā ir lietderīga
laika izmantošana.
7. Attīstīt jauniešos organizatoriskās, komunikācijas spējas. Attīstīt atbildības sajūtu.
8. Vadīt nodarbības aktiermeistarībā, runas mākslā, psiholoģijā, karjeras veidošanā,
saskarsmes kultūrā, tērpu demonstrēšanā, foto praktikumā, ritmikā, dejošanā, plastikā,
defilē, stājas korekcijā, stila konsultācijās un make-up u.c.
9. Veidot Ludzas novada iedzīvotājiem svētkus, skaistuma un intelekta baudījumu,
akcentējot estētiskās vērtības.
Vērtēšanas kritēriji
Konkursa atlases kārtās un konkursa fināla pasākumā jauniešus vērtē pēc:
• prasmes uzstāties un pārliecināt auditoriju,
• personības savdabīguma, spējai izcelties ar iekšējo un ārējo skaistumu,
• prasmes sadarboties ar citiem konkursa dalībniekiem un konkursa organizētāju,
pasniedzēju komandu,
• rast atrisinājumu radītai kompromitējošai situācijai,
• spējas patīkami pārsteigt pārējos ar savu darbošanos un runāšanu,
• stājas, gaitas, sakoptības.

Konkursa vērtēšanas komisija:
Dalībnieku uzstāšanos konkursa laikā vērtē žūrijas komisija, kuru veido Mis Latvija
aģentūras administrācijas pārstāvji, konkursa ģenerālsponsors, sponsori, novada
vadības pārstāvji, citu pilsētu konkursu uzvarētāji, kultūras cilvēki, speciālisti.
Plānotie rezultāti:
Jauniešos tiek • Radīta izpratne, ka viņam ir izvēles iespēja.
• Veidota prasme veikt racionālu karjeras plānošanu. Prasme sadarboties, novērtēt
savas spējas un citu veikumu.
• Prasme strādāt komandā.
• Veidota prasme par apģērba stilu, karjeras izpēti, saskarsmes kultūru,
aktiermākslas un runas kultūrā.
• Attīstīt jauniešos organizatoriskās spējas.
• Prasme sevi pasniegt no skatuves.
• Iegūt pieredzi piedaloties pasākumos, ko organizē novadā, valstī.
• Tiek gūti jauni draugi.
• Izkopt savu stāju, gaitu.
• Konkursa dalībnieki vadoties no konkursa laikā iegūtā, drošāk un pārliecinošāk,
brīvprātīgi var pieteikties konkursam „Mis un Misters Latvija”.
• Radīta izpratne par to, kas ir labdarība. Un iesaistīšanās labdarības akcijās.

NĀCIET, RAKSTIET, ZVANIET
MĒS JŪS GAIDĀM!!!

