
 

 

APSTIPRINĀTS 

ar  Kultūras pārvaldes vadītājas 

2017.gada 3.janvāra rīkojumu Nr.1-20/1  

 

Daugavpils novada vokālo ansambļu koncertskate 

 ”PAVASARA DZIESMA” 

 

NOLIKUMS 

Daugavpilī 

 

2017.gada 3.janvārī                                                                                                          Nr.1  

  

Organizatori 

Daugavpils novada Kultūras pārvalde (turpmāk – Skates organizators) 

Kontaktpersona: Anita Lipska, e.pasts: anita.auzane@dnkp.lv, tālr. 654 31867, 26362572 

  

Mērķis 

 Nodrošināt vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju tālākattīstību. 

 

Uzdevumi 

 Apzināt novada vokālo ansambļu kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu, piešķirot kolektīviem 

Augstāko, I, II, III pakāpi vai pateicību par piedalīšanos. 

 Nodrošināt novada vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju saglabāšanu un attīstību. 

 Veicināt vokālo ansambļu profesionālo meistarību un māksliniecisko izaugsmi, īpaši 

sekmējot izpildījumu a capella manierē, kas ir nozīmīga Dziesmu un deju svētku tradīcijas 

ilgtspējas sastāvdaļa. 

 Sekmēt vokālo ansambļu repertuāra paplašināšanu. 

 Rosināt sabiedrības interesi un veicināt tās līdzdalību nozares popularizēšanā.  

 

Vieta un laiks 

Koncertskate notiek 2017. gada 24. februārī plkst. 17.00 Daugavpils novada Kultūras centrā, 

Dobeles ielā 30, Daugavpilī. 

 

Dalībnieki 

Visu kategoriju vokālajiem ansambļiem, kas darbojas Daugavpils novada Kultūras institūcijās, dalība 

obligāta.  

Skatē piedalās Daugavpils novada vokālie ansambļi sekojošās kategorijās: 

1. Bērnu vokālie ansambļi (dalībnieki vecumā līdz 15 gadiem). 

2. Sieviešu vokālie ansambļi. 

3. Vīru vokālie ansambļi. 

 

LATVIJAS   REPUBLIKA 
DAUGAVPILS  NOVADA  PAŠVALDĪBA 

DAUGAVPILS   NOVADA  KULTŪRAS   PĀRVALDE 
Rīgas iela 2, Daugavpilī, LV-5401 Reģ. Nr.90000295873, tālrunis 65476832, e-pasts:kultura@dnkp.lv 
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4. Jauktie vokālie ansambļi. 

5. Senioru vokālie ansambļi.   

Dalībnieku skaits – no 3 līdz 16 dziedātājiem bērnu vokālajā ansamblī, no 3 līdz 12 dziedātājiem 

pārējo kategoriju ansamblī. 

Senioru vokālajā ansamblī vismaz 50% dziedātājiem jābūt vecākiem par 60 gadiem.  

 

Skates programma 

 Katrs ansamblis konkursā izpilda trīs dziesmas:  

 vienu latviešu tautasdziesmas apdari,   

 vienu latviešu komponista oriģināldziesmu, 

 vienu brīvas izvēles dziesmu.  

Vienu dziesmu (latviešu tautasdziesmu vai latviešu komponista oriģināldziesmu) jāizpilda a capella. 

Ansambļu uzstāšanās laiks nedrīkst pārsniegt 12 minūtes, ieskaitot uziešanu un noiešanu.  

Žūrijai ir tiesības lūgt kolektīvam izpildīt divas no trim sagatavotajām dziesmām. 

Vokālie ansambļi izvēlēto programmu skatē dzied no galvas. 

Pavadījumā tiek izmantoti tikai akustiskie mūzikas instrumenti (t.i., instrumentus, kam nav obligāti 

nepieciešama skaņu pastiprinoša iekārta (piemēram, klavieres, akordeons, vijole, kokle, akustiskā 

ģitāra utml.). 

A capella pavadījumam drīkst izmantot mūzikas instrumentus bez noteikta skaņas augstuma 

(perkusijas, sitamie instrumenti). 

Skates programmu vokālais ansamblis izpilda bez skaņu pastiprinošās iekārtas un fonogrammas. 

Uzstāšanās secība tiks saskaņota ar kolektīvu vadītāju.  

 

Sabiedriskās kārtības nosacījumi 

 Kolektīva vadītājs ir atbildīgs par to, lai viņa vadītā kolektīva dalībnieki koncertskates laikā 

ievērotu sabiedrībā pieņemtās uzvedības normas. 

 Pagasta pārvalde nozīmē atbildīgo personu (vai personas) par attiecīgās pašvaldības kolektīva 

dalību un kolektīva dalībnieku drošību izbraukuma pasākumā atbilstoši 2012. gada  25. oktobra 

lēmumam Nr. 1220 “Par Amatiermākslas kolektīvu un interešu grupu darbību Daugavpils 

novadā”. 

 Katrs kolektīvs pasākuma laikā darbojas atbilstoši programmai un brauciena maršrutam, ko 

apstiprinājusi pagasta pārvaldes vadītājs. 

 Kolektīviem, kuros darbojas bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecuma, jāievēro 19.06.1998. 

likumu “Bērnu tiesību aizsardzības likums”. 

 

Vērtēšana 

Konkursa dalībnieku uzstāšanos vērtē Daugavpils novada Kultūras pārvaldes apstiprināta žūrija. 

Vērtēšana un kritēriji: 2.pielikums. 

Žūrijas lēmums ir neapstrīdams. 

Skates rezultāti var tikt publiskoti. 

 

Pieteikšanās 
Vadītāja parakstītas skates dalībnieku pieteikuma anketas /1.pielikums / jāiesniedz līdz  2017. 

gada 17. februārim. Anketas tiek pieņemtas pa pastu, pa e-pastu (skenētas) vai klātienē Daugavpils 

novada Kultūras centrā. 

Aizpildot anketu, skaidri norādīt autorus /mūzikas un teksta/, skaņdarbu nosaukumus 

oriģinālvalodā un tulkojumu latviski, kā arī citus prasītos datus.  

 

Vokālais ansamblis un tā dalībnieki konkursa laikā var tikt fotografēti un/vai filmēti un foto vai video 

materiāls var tikt publiskots. 
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1. pielikums  

Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 

03.01.2017. nolikumam Nr.1  

Daugavpils novada vokālo ansambļu  

koncertskate “Pavasara dziesma” 

 

PIETEIKUMA ANKETA 
Ar drukātiem burtiem, precīzi un pilnīgi aizpildīta anketa jāiesniedz līdz  

2017. gada 17. februārim Daugavpils novada Kultūras centrā.  

Adrese: Daugavpils, Dobeles iela 30, e-pasts: anita.auzane@dnkp.lv  

 

Vokālā ansambļa nosaukums 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Kategorija (vajadzīgo atzīmēt)  Dalībnieku skaits 

Bērnu vokālais ansamblis   

Sieviešu vokālais ansamblis   

Vīru vokālais ansamblis   

Jauktais vokālais ansamblis   

Senioru vokālais ansamblis   

 

pie kādas iestādes darbojas __________________________________________ 

 

vadītājs/koncertmeistars ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

dibināšanas gads ___________ 

 

adrese___________________________________________________LV - ____________ 

 

tālrunis______________fakss____________e-pasts______________________________ 
 

kontaktpersona___________________________________________________________ 

 

mob. tālr._____________________e-pasts_____________________________________ 

 

Skates programma: 

 
Nr. Skaņdarba nosaukums (ar tulkojumu 

latviski, ja tas ir svešvalodā) 
Komponists 

(vārds, uzvārds) 

Teksta autors 

(vārds, uzvārds) 

1.    

 

2.    

 

3.    

 

 

Izmaiņas programmā nav pieļaujamas 

Vadītāja paraksts__________________________ 
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2. pielikums  

Daugavpils novada Kultūras pārvaldes 

03.01.2017. nolikumam Nr.1  

Daugavpils novada vokālo ansambļu  

koncertskate “Pavasara dziesma” 

 
 

Žūrija un vērtēšanas kritēriji 

 
1. Skati vērtē Daugavpils novada Kultūras pārvaldes apstiprināta žūrija ne mazāk kā 

3 cilvēku sastāvā, iekļaujot tajā Latvijas nacionālā Kultūras centra noteiktā 

Daugavpils koru apriņķa virsdiriģentu Jevģeniju Ustinskovu 
 

2. Skatē žūrija katru vokālo ansambli vērtē pēc vienotas – 50 punktu sistēmas 

atbilstoši šādiem kritērijiem: 
 

2.1. Mākslinieciskais sniegums 

 (satura atklāsme, frāzējums, temps, agoģika, dinamika)  1 – 10 punkti 

2.2. Tehniskais sniegums 

 (intonācija, ritms, dikcija, nošu teksta atbilstība partitūrai) 1 – 10 punkti 

2.3. Vokālā kultūra      1 – 10 punkti 

2.4. Stila izjūta      1 – 10 punkti 

                 (izpildījuma atbilstība izvēlētās dziesmas stilistikai)  

     2.5. Kopējais iespaids (skatuves kultūra)                         1 – 10 punkti 

 

3. Vērtējumu skala: 

 

 10 – Izcili, 9 – Teicami, 8 – Ļoti labi, 7 – Labi, 6 – Gandrīz labi, 5 – Viduvēji, 

      4 – Apmierinoši, 3 – Vāji, 2 un 1 – Ļoti vāji 

 

4. Punktu skaidrojums: 

 

 45 – 50 punkti            Augstākās pakāpes diploms 

 40 – 44,99 punkti             I pakāpes diploms 

 35 – 39,99 punkti             II pakāpes diploms  

 30 – 34,99 punkti             III pakāpes diploms 

 0 – 29,99 punkti             Diploms par piedalīšanos 

 

 

 

5. Par izpildīto Skates programmu katrs vokālais ansamblis vērtējumu iegūst, saskaitot visu 

žūrijas locekļu piešķirtos punktus un to kopējo summu dalot ar žūrijas locekļu skaitu.  

6. Skates rezultāti tiek protokolēti. To nodrošina Skates rīkotājs. 


