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XVII Latvijas mūzikas skolu Jauno vokālistu konkurss “Dziedu Dievmātei”
I Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka Latvijas mūzikas skolu Jauno vokālistu konkursa “Dziedu Dievmātei”
(turpmāk tekstā - konkurss) norises kārtību.
2. Konkursa mērķis ir pilnveidot audzēkņu uzstāšanās prasmes un skatuves kultūru.
3. Konkursa uzdevumi ir popularizēt akadēmiskās dziedāšanas vērtības, sekmēt latgaliešu un
garīgās mūzikas kultūru tradīciju saglabāšanu, veicināt pedagogu un audzēkņu pieredzes
apmaiņu.
4. Konkurss tiek rīkots Latvijas mūzikas skolu audzēkņiem vecumā no 8 līdz 15 gadiem.
5. Konkurss norisinās vienā kārtā Aglonas bazilikas Baltajā zālē Ciriša ielā 8, Aglonā, Preiļu
novadā, 2022. gada 11.maijā plkst. 10.00, KLĀTIENĒ (izvērtējot epidemioloģisko
situāciju valstī un novadā, konkurss var tikt rīkots attālināti).
II Konkursa rīkotājs
6. Konkursu rīko Aglonas bazilikas Kora skola, sadarbībā ar Aglonas baziliku, Preiļu novada
pašvaldību, Aglonas pagasta pārvaldi. Kontaktpersonas: metodiskās komisijas Vokālā mūzika
vadītāja Irēna Ļeonova, tālr.: 27066460 un direktore Juta Kondavniece, tālr.: 25911398, epasts: jutakondavniece@preili.lv
III Konkursa dalībnieki un programma
7. Konkursā piedalās bērni 6 vecuma grupās (vecuma ierobežojums uz konkursa dienu):
7.1. A1 grupa: meitenes no 8-10 gadiem;
7.2. A2 grupa: zēni no 8 – 10 gadiem;
7.3. B1 grupa: meitenes no 11 – 13 gadiem;
7.4. B2 grupa: zēni no 11 – 13 gadiem;
7.5. C1 grupa: meitenes no 14 – 15 gadiem;
7.6. C2 grupa: zēni no 14 – 15 gadiem.
8. Konkursā visi dalībnieki atskaņo:
• Dievmātei veltītu dziesmu (drīkst transponēt dalībniekam piemērotā tonalitātē):
A1 grupa - V.Zilveris “Ave Maria” (C dur);
A2 grupa - V.Zilveris “Ave Maria” (A dur);

B1 grupa - Austriņa “Ave Maria” (F dur);
B2 grupa - J.Ustinskovs “Mater amabilis”;
C1 grupa - M.Lorenc “Ave Maria”;
C2 grupa - V.Zilveris “Ave Maria” (B dur).
Dievmātei veltīto dziesmu repertuārs (A1, A2, B1, C2 grupai) ir pieejamas visās tonalitātēs.
Nepieciešamības gadījumā sazināties ar konkursa rīkotāju.
• Brīvi izvēlētu Latgales novada tautas dziesmu bez pavadījuma. A cappella dziesmai
drīkst izmantot mūzikas instrumentus ar nenoteiktu skaņas augstumu.
8.1. Konkursa obligāto dziesmu notis ir pieejamas www.preili.lv.
IV Konkursa vērtēšana
9. Žūrija konkursa dalībnieku priekšnesumā vērtē – dziesmas tehnisko izpildījumu (1-10
punkti), vokālo kultūru (1-10 punkti) un māksliniecisko sniegumu (1-10 punkti). Kopā
iespējams iegūt 30 punktus.
10. Žūrijas komisija katru vecuma grupu vērtē atsevišķi. Piešķirto vietu skaits ir žūrijas
kompetencē. Žūrijas komisijas locekļi savus audzēkņus nevērtē.
11. Visi konkursa dalībnieki saņem pateicības rakstu un balvu par piedalīšanos. Pamatojoties uz
iegūto rezultātu, žūrija katrā grupā piešķir:
• diplomus par 1. vietu;
• diplomus par 2. vietu;
• diplomus par 3. vietu;
• atzinības rakstus par veiksmīgu piedalīšanos;
• balvas nominācijās: - izteiksmīgākais latgaliešu tautas dziesmas izpildījums;
- labākais Dievmātei veltītās dziesmas izpildījums.
11.1. Konkursa dalībnieks ar visaugstāko žūrijas vērtējumu starp visu grupu konkursantiem
iegūst Lielo balvu.
12. Žūrijas vērtējums ir neapstrīdams un netiek mainīts.
V Pieteikšanās kārtība un dalības maksa
13. Līdz 2022.gada 27.aprīlim uz e-pasta adresi: aglonasbks@preili.lv jāiesūta:
• konkursa dalībnieku pieteikums (pielikumā);
• izvēlētās tautasdziesmas notis;
• apliecinājums par dalības maksu (maksājuma uzdevums).
14. Dalības maksa vienam konkursa dalībniekam – 12 eiro veicama ar pārskaitījumu līdz 2022.
gada 27. aprīlim uz sekojošiem rekvizītiem, norādot:
Konkursam „Dziedu Dievmātei“, konkursanta vārdu, uzvārdu, skolu.
Preiļu novada Izglītības pārvalde
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Reģ.Nr. 40900025196
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15. Nepiedalīšanās gadījumā iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta.

VI Noslēguma jautājumi
16. Konkursa rezultāti tiks paziņoti dalībnieku norādītajā e pastā. Rezultāti tiks publiskoti Preiļu
novada pašvaldības tīmekļvietnē, Aglonas bazilikas tīmekļvietnē, laikrakstā “Preiļu novada
vēstis”. Publiskojot konkursa rezultātus, tiks norādīts dalībnieka vārds, uzvārds, skola,
konkursā iegūtais rezultāts, pedagoga un koncertmeistara vārds, uzvārds.
17. Izglītības iestāde veic savu organizēto pasākumu fotografēšanu un filmēšanu, kuros ir
iesaistīti bērni un jaunieši, lai veidotu un atspoguļotu izglītības iestādes dzīvi un vēsturi.
Fotogrāfijas un/vai bērna videoattēls, audioieraksts var tikt publicēts izglītības iestādes
Facebook lapā.
17.1. Ja jūsu skolas audzēknis vēlēsies viņa/viņas fotogrāfiju dzēšanu no norādītajām tīmekļa
vietnēm, drukātā izdevuma (līdz brīdim, kad tas ir nodrukāts), lūdzam informēt,
sazinoties ar izglītības iestādes pārstāvi.
18. Konkursa dienā, dalībniekam līdzi ir jābūt personu apliecinošam dokumentam.
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