
 
 
 
 

 
VOKĀLĀS MŪZIKAS KONKURSS “BALSIS 2021” 

Nolikums  

Interešu izglītības nodarbību īstenošanā un pasākumu organizēšanā jāievēro Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija 
noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības. 

(https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai)  
Vecākiem/izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem sadarbībā ar pedagogiem ir pienākums raudzīties, lai 

izglītojamais neapmeklē nodarbību vai pasākumu, ja viņam ir kādas akūtas veselības problēmas vai saslimšanas pazīmes. 
Nodarbībās vai pasākumā iesaistītās puses seko līdzi aktuālajai informācijai un ievēro konkrētajā brīdī spēkā 

esošās epidemioloģiskās un sanitāri higiēniskās prasības, tādējādi ir iespējamas atkāpes no nolikuma, t.sk. pasākuma 
atcelšana, par ko tiek paziņots atsevišķi. 

 
Vokālās mūzikas konkursam „Balsis” 2021.gadā aprit 15 gadi. Bērnu un jauniešu interese par 
vokālo mākslu un aizrautīgā akustiskā muzicēšana, kā arī pedagogu profesionālais darbs un 
atsaucība sekmējusi konkursa „Balsis” tradīcijas nostiprināšanos un apliecinājusi tā pastāvēšanas 
ilgtspēju. 

 
Mērķis Stiprināt bērnu un jauniešu nacionālo identitāti un popularizēt Dziesmu 

un deju svētku tradīciju, padziļinot viņu zināšanas par latviešu tautas dziesmu un 
oriģināldziesmām, sekmējot jauna un mākslinieciski augstvērtīga vokālo ansambļu 
repertuāra apguvi 

 

Uzdevumi - Kopt un attīstīt audzēkņu individuālās muzicēšanas prasmes un mazo 
mūzikas kolektīvu muzicēšanas tradīcijas, nodrošinot iespējas uzstāties un 
pilnveidot skatuvisko pieredzi, dalībnieku radošās spējas, emocionālo un 
intelektuālo attīstību; 

-  Apzināt un veicināt Cēsu un apkārtējo novadu bērnu un jauniešu vokālo 
ansambļu kolektīvu radošo darbību, izaugsmi un attīstību, īpaši sekmējot 
izpildījumu a cappella. 
 

Organizators               Cēsu novada pašvaldības Cēsu Bērnu un jauniešu centrs (turpmāk - CBJC) 
sadarbībā ar Cēsu apriņķa  mūzikas skolotāju metodisko apvienību. 

 

Dalībnieki Cēsu un tuvākās apkārtnes novadu vispārējās izglītības, speciālās izglītības, 
profesionālās izglītības, interešu izglītības iestāžu vokālie ansambļi un interešu 
izglītības programmās iesaistītie mūzikas skolu, kultūras iestāžu bērnu un jauniešu 
vokālie ansambļi (turpmāk tekstā – vokālie ansambļi).  

Iedalījums grupās: 
A grupa – vispārējās izglītības iestādes ar padziļinātu mūzikas apmācību, 

interešu izglītības iestāžu, interešu izglītības programmās iesaistītie profesionālās 
ievirzes mūzikas izglītības iestāžu un kultūras iestāžu vokālie ansambļi. 

B grupa - vispārējās izglītības, speciālās izglītības un profesionālās izglītības 
iestāžu vokālie ansambļi. 

Dalībnieku skaits vokālajā ansamblī – sākot no dueta (jaunākajā grupā) un 
trio (vidējā un vecākajā grupā) līdz ansamblim, kura sastāvā ir ne vairāk kā 12 
dalībnieki.  

 
Kolektīviem, kuri piedalās tikai koncerta daļā, skaits var būt lielāks. 
Dalībnieku vecuma grupas: 

Apstiprinu: 
Cēsusu BJC direktore Dz.Matusēviča 
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- jaunākā grupa (1.-4.klase); 
- vidējā grupa (5.-9.klase); 
- vecākā grupa (10.-12.klase, profesionālās izglītības un interešu izglītības iestāžu 
audzēkņi). 

Kolektīvus var komplektēt arī no dažāda vecuma grupu dalībniekiem. Tādā 
gadījumā piederību pie kādas no minētajām vecuma grupām nosaka pēc dalībnieku 
vecuma pārsvara principa. 

 
 
Dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt 

publiskots ar mērķi popularizēt bērnu, jauniešu radošās un mākslinieciskās aktivitātes, atspoguļot to 
norises sabiedrības interesēs un kultūrvēsturisko liecību saglabāšanā. 

Dalībnieka pedagogs ir informēts par pilngadīga dalībnieka un nepilngadīga dalībnieka 
vecāka vai aizbildņa rakstisku piekrišanu par to, ka dalībnieks var tikt fiksēts audio, audiovizuālā un 
fotogrāfiju veidā un viņa personas dati var tikt apstrādāti. 

 

Norise Vokālās mūzikas konkurss (turpmāk – konkurss) notiek vienā kārtā. 
Cēsu un tuvākās apkārtnes novadu konkurss 2021.gada 11.martā pl.11.00 Cēsu BJC 
(Bērzaines iels 4, Cēsis, Cēsu novads).  

1.daļa – KONCERTS (piedalās ansambļi, kuri nestartē konkursā). 
2.daļa – KONKURSS (piedalās visi tarificētie vokālie ansambļi un mazie 

mūzikas kolektīvi atbilstoši konkursa noteikumiem). 
 

Repertuārs Koncerta dalībnieki gatavo divas diesmas pēc savas izvēles. 
 
Konkursa dalībnieki gatavo divas dziesmas:  
- viena ir sava kultūrvēsturiskā novada latviešu tautas dziesma a cappella unisonā; 
- otrā ir brīvas izvēles latviešu tautasdziesmas apdare, kurā izmantoti mūsdienīgi 
izteiksmes līdzekļi vai latviešu autora oriģināldziesma. 
Ieteicams izvēlētajās dziesmās iekļaut solista dziedājumu. 
 

Nosacījumi  - Vokālo ansambļu 1.-4.klašu grupa konkursā visas dziesmas dzied divbalsīgi, 
5.-9.klašu grupa - trīsbalsīgi, 10.-12.klašu grupa - trīsbalsīgi vai vairākbalsīgi, 
izņemot a cappella dziesmu unisonā.  

- Ja jaunākās vecuma grupas vokālajā ansamblī konkursā dzied tikai 1.klases 
skolēni, tad abas dziesmas var tikt izpildītas vienbalsīgi (unisonā).  

- Konkursa dziesmās var tikt izmantoti mūzikas instrumenti bez noteikta 
skaņu augstuma. 

- Konkursā repertuāru dalībnieki dzied no galvas, neizmantojot nošu 
partitūras. 

- Vokālie ansambļi konkursā uzstājas akustiskā veidā, neizmantojot skaņu 
pastiprinošas iekārtas. Pavadījumam var izmantot tikai akustiskos 
instrumentus. Pavadījumu var spēlēt kolektīva vadītājs.  

- Konkursa daļā katra vokālā ansambļa vadītājs savlaicīgi sagatavo un 
noformē konkursā pieteiktā repertuāra nošu materiālu vienā eksemplārā, 
un iesniedz vērtēšanas komisijai pirms uzstāšanās, pretējā gadījumā 
priekšnesums netiek vērtēts.  

- Uz iesniegtā nošu materiāla jābūt rakstītam komponista vai apdares 
veidotāja vārdam, uzvārdam un teksta autora vārdam un uzvārdam.  

- Priekšnesums netiek vērtēts arī gadījumā, ja izpildāmais repertuārs neatbilst 
iesniegtajam nošu pierakstam.  

- Konkursa laikā skolotāji nediriģē un nedzied līdzi izpildītājiem. 
- Priekšnesumā var tikt iekļauti horeogrāfiski elementi, taču tiek vērtēts tikai 

kolektīva vokālais sniegums. Kustībām un dziedājumam jābūt savstarpēji 
saderīgiem. 



Vērtēšana Konkursu vērtē Cēsu apriņķa mūzikas skolotāju metodiskās apvienības sastādīta 
žūrijas komisija, kuras vērtējums nav apstrīdams. 
 
Kolektīvu priekšnesumu vērtē 50 punktu sistēmā pa dalībnieku vecuma grupām. 
  
Vērtējuma kritēriji (1-10 punkti): 
1. mākslinieciskais sniegums (satura atklāsme, frāzējums, temps, agoģika, 

dinamika), 
2. tehniskais sniegums (intonācija, ritms, dikcija, nošu teksta atbilstība partitūrai), 
3. vokālā kultūra, 
4. stila izjūta (interpretācija, izpildījuma atbilstība izvēlētās dziesmas stilistikai), 
5. kopiespaids (priekšnesuma pasniegšanas veids, vizuālais noformējums).  
 

Finansējums 
 

Dalības maksa konkursa 1.kārtā ir EUR 10,00 (desmit eiro) kolektīvam, ja ir 2-7 
dalībnieki un EUR 20,00 (divdesmit eiro) kolektīvam, ja ir 8  un vairāk dalībnieki. 
Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem dalības maksu nosedz Cēsu 
novada pašvaldība. 
Norēķināties iespējams  tikai ar pārskaitījumu pēc piestādītā rēķina.  
 

Pieteikšanās Pieteikuma anketas elektroniski tiešsaistē 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAC2bFuFLdAv1Y0AqdkXqnJ_QaQiEC
gYHkc7uhqF_GAtPDNg/viewform 
jāaizpilda līdz 2021.gada 4.martam 
 

Kontaktpersona Cēsu Bērnu un jauniešu centra pasākumu organizatore 
Lāsma Dene 
Kontakttālrunis: 26433257 
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