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III Starptautiskais bērnu un jauniešu  

akadēmiskās dziedāšanas konkurss 

“Dzintara balsis 2022” 
 

NOLIKUMS 

 

Pamatideja 
 

● Lieliska iespēja gūt jaunu pieredzi, paplašināt savu repertuāru un uzstāties profesionālas 

žūrijas priekšā. Attīstīt akadēmisko dziedāšanu bērnu un jauniešu vidū. 
 

Mērķi 
 

● Veicināt bērnu un jauniešu vokālo un māksliniecisko attīstību.  

● Popularizēt akadēmisko vokālo mūziku profesionālajā vidējā, profesionālās ievirzes, 

interešu izglītībā, kā arī privātajās studijās.  

● Attīstīt audzēkņu profesionālās prasmes un uzstāšanās kultūru.  

 

Organizatori 
 

● PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola 
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Norises vieta un laiks 

 
 

● Liepājas Melngaiļa koncertzāle (Ausekļa iela 11/15), Liepāja 

● 2022. gada 25.un 26. novembris.  

 

 

Dalībnieki 

 
 

● Konkursā piedalās bērni un jaunieši četrās vecuma grupās divās kategorijās. 
 

Grupa Vecums Kategorija  

A1 9 – 11 gadi Solo dziedātāji 

A2 9 – 11 gadi Dueti, trio 

B1 12 – 14 gadi Solo dziedātāji 

B2 12 – 14 gadi Dueti, trio 

C1 15 -17 gadi Solo dziedātāji 

C2 15 -17 gadi Dueti, trio 

D1 18 -21 gadi Solo dziedātājs 

D2 18-21 gadi Dueti,trio 

 

 

Programma 

 
 

● Konkursa programmā jāiekļauj: 

Grupām A1,A2 un B1,B2 

1. Savas valsts tautas dziesmas apdare ar pavadījumu. 

2. Brīvas izvēles skaņdarbs (dziesma, romance, ārija utt.) 

 Grupām C1,C2 un D1, D2 

1. Vecitāļu ārija,duets,trio vai ārija,duets,trio no operas, lielās formas vokālajiem skaņdarbiem 

( kantātes, oratorijas utt.) 

2.  Brīvas izvēles skaņdarbs. 

● Programmas hronometrāža – A un B grupām līdz 7 minūtēm, C un D grupām līdz 10 minūtēm 

(laikā iekļaujas uznākšana un noiešana no skatuves). 

● Hronometrāžas pārsniegšanas gadījumā žūrija ir tiesīga priekšnesumu pārtraukt un konkursantu 

nevērtēt. 

● Konkursa programmu izpilda no galvas. 



● Dziesmām jāatbilst izpildītāja vecumam un balss spējām. 

● Dziesmas atļauts transponēt, par to informējot žūrijas locekļus.  

● Notis 3 eksemplāros žūrijai iesniedz pedagogs pirms audzēkņa uzstāšanās.  

● Konkurss notiek bez skaņu pastiprinošām iekārtām un bez fonogrammām. 

 

 

Galvenie noteikumi 

 
 

● Konkurss tiek organizēts divos posmos: 

➢ Konkurss un laureātu koncerts  A1,A2 un B1,B2 grupām - 25. novembris. 

➢ Konkurss un laureātu koncerts C1,C2 un D1,D2 grupām - 26. novembris. 

● Laureātu koncertā piedalās konkursa godalgoto vietu ieguvēji (to skaitu nosaka žūrija). 

Laureātu koncertā var tikt piešķirtas specbalvas un atzinības raksti dalībniekiem, kuri 

nepiedalās laureātu koncertā.  

● Neierašanās gadījumā piešķirtā balva tiek anulēta.  

● Konkurss ir atklāts un notiek vienā kārtā, 25. novembrī (A1,A2,B1,B2 grupas), 26.novembrī 

(C1,C2,D1,D2 grupas). 

● Dalības maksa konkursā: 

➢ Solistiem 35 EUR 

➢ Duetiem, trio, kvartetiem – 15 EUR no katra dalībnieka 

● Dalības maksa jāpārskaita līdz 2022.gada 4.novembrim. 

● Veicot pārskaitījumu, maksājuma uzdevumā jānorāda konkursa dalībnieka vārds un uzvārds. 

● Iesniedzot pieteikumu, konkursanti piekrīt masu mediju klātbūtnei konkursa laikā, kā arī 

konkursa rīkotāju veiktajam audio un video ierakstam. 

● Konkursa dalībnieki uzstājas koncerta tērpos. 

● Ceļa, nakšņošanas un ēdināšanas izdevumus apmaksā konkursa dalībnieki. 

● Konkursa norises plāns un cita nepieciešamā informācija būs atrodama pēc 2022. gada 

6.novembra mājas lapā: www.lmmdv.edu.lv 

 

 

Vērtēšana un apbalvošana 
 

Konkursantus vērtē žūrija, kuras sastāvā ir ne mazāk kā trīs speciālisti.  

Konkursa žūrija tiks izziņota ne vēlāk kā mēnesi pirms konkursa, skolas mājas lapā 

www.lmmdv.edu.lv 

 

        

       Konkursa kritēriji: 

 

1. vokālā tehnika – elpa, ķermeņa stāja, dziedājumu kvalitāte, intonācija (vērtējums – 0 līdz 10 

punkti); 

2. mākslinieciskais sniegums – muzikālā satura atklāsme, tēla atspoguļojums, oriģinalitāte, 

atraktivitāte, dziesmas stilizācija ( vērtējums – 0 līdz 10 punkti); 

http://www.lmmdv.edu.lv/
http://www.lmmdv.edu.lv/


3. kopiespaids – uzstāšanās kultūra, uzvedība, repertuāra atbilstība ( vērtējums – 0 līdz 5 

punkti).  

⮚ Maksimālais punktu skaits, ko konkursa dalībniekam var piešķirt viens žūrijas pārstāvis, ir 

25 punkti. Galīgo vērtējumu konkursa dalībnieks iegūst visu žūrijas locekļu piešķirto 

summu, dalot ar žūrijas locekļu skaitu.  

⮚ Žūrijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams. 

⮚ Konkursa dalībnieki, saskaņā ar iegūto vērtējumu, saņem Galveno balvu, I, II, III vietas 

diplomus un Atzinības rakstus. 

⮚ Konkursā var tikt pasniegta arī Grand Prix balva, ko noteiks žūrija, apkopojot visu grupu 

augstākos rezultātus.  

⮚ Konkursā var tikt piešķirtas specbalvas. 

⮚ Žūrija ir tiesīga kādu no balvām vai godalgotām vietām nepiešķirt. 

⮚ Pēc katras grupas uzstāšanās norises tiek noteikti laureātu koncerta dalībnieki. 

⮚ Pirms laureātu koncerta tikšanās un pārrunas ar žūrijas locekļiem. 

 

 

Pieteikšanās 

 

● Elektroniski:  pieteikuma anketa 

● konkursa organizatori ir tiesīgi lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.  

 

 

Personas datu apstrāde 

Personas datu pārzinis ir PIKC „Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola”, juridiskā adrese: 

Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401. 

Iesniedzot pieteikuma anketu dalībnieks vai tā likumīgais pārstāvis apliecina, ka ir iepazinies ar 

konkursa nolikumu, tai skaitā personas datu apstrādes noteikumiem, kas pieejami 

www.lmmdv.edu.lv sadaļā datu aizsardzība. 

Līdz III Starptautiskais bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas konkursa “Dzintara balsis 
2022” 

sākumam dalībniekam, vai dalībnieka likumīgajam pārstāvim ir tiesības prasīt, lai dalībnieka 

personas datus papildina, labo vai pārtrauc to apstrādi, tādā gadījumā atsaucot dalību pasākumā. 

Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu, pasākuma laikā var tikt uzņemti foto, video un audio 

materiāli, kuros var būt redzams dalībnieks. Uzņemtie foto, video un audio materiāli un konkursa 

rezultāti var tikt publicēti skolas mājas lapā www.lmmdv.edu.lv.un un skolas sociālo tīklu kontos. 

Sīkāka informācija: 

www.lmmdv.edu.lv 

Konkursa mākslinieciskā vadītāja Ieva Dreimane-Sidare tel. 26318680 

e-pasts: ievadreimane@gmail.com 

 

 
*ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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