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Talsos 
APSTIPRINĀTS 

ar Talsu novada domes 26.01.2017. 

lēmumu Nr.18 

 

Talsu Starptautiskā bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas 

un vokālo ansambļu konkursa 

NOLIKUMS 

 

___________________________________________________________________________ 
Grozījumi: 29.11.2018. lēmums Nr. 483 (sēdes protokols Nr. 27) 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Talsu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), lai popularizētu akadēmisko 

dziedāšanu, veicinātu bērnu un jauniešu radošo, muzikālo spēju attīstīšanu, jauno talantu 

apzināšanu, sekmētu mūzikas pedagogu un koncertmeistaru kvalifikācijas celšanu un 

pieredzes apmaiņu, popularizētu Talsu pilsētas un Talsu novada atpazīstamību Latvijā un 

ārpus tās robežām, organizē bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas un vokālo ansambļu  

Starptautisko konkursu (turpmāk – Konkurss). Konkursu rīko Talsu novada pašvaldības 

Kultūras un sporta attīstības nodaļa (turpmāk – KSAN) sadarbībā ar Nacionālo Mākslu 

vidusskolu (turpmāk – NMV) Rīgas Doma kora skolu un Talsu Mūzikas skolu. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Talsu novada domes 29.11.2018. lēmumu Nr. 493) 

1.2. Visas izmaksas sakarā ar tradīcijas turpināšanu un Konkursa rīkošanu sedz Pašvaldība, 

paredzot finanšu līdzekļus KSAN budžeta tāmē.  
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Talsu novada domes 29.11.2018. lēmumu Nr. 493) 

 

2. Konkursa norises laiks un vieta 

 

2.1. Konkurss notiek reizi divos gados aprīļa pēdējā vai maija pirmajā nedēļā Talsu Mūzikas 

skolā un Talsu tautas namā, Lielajā ielā 19/21, Talsos. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Talsu novada domes 29.11.2018. lēmumu Nr. 493) 

 

3. Konkursa mērķi 

 

3.1. Popularizēt akadēmisko dziedāšanu. 

3.2. Pilnveidot bērnu un jauniešu radošo, muzikālo spēju attīstīšanu. 

3.3. Veidot jaunus, radošus kontaktus, veicināt pieredzes apmaiņu. 

3.4. Sadarbībā ar NMV Rīgas Doma kora skolu izveidot profesionāli augsta līmeņa vokālās 

mūzikas konkursu Latvijā. 



3.5. Veicināt pozitīva Talsu novada tēla veidošanu. 

 

4. Konkursa noteikumi 

 

4.1. Konkursā piedalās akadēmiskās dziedāšanas individuālie izpildītāji un vokālie ansambļi 

vecumā no 8-23 gadiem (turpmāk – Dalībnieki). 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Talsu novada domes 29.11.2018. lēmumu Nr. 493) 

4.2. Konkursa dalībnieki tiek iedalīti kategorijās: 

4.2.1. Solo dziedāšana. 

4.2.2. Vokālie ansambļi. 

4.3. Solo dziedāšana un vokālo ansambļu konkurss notiek sešās vecuma grupās: 

4.3.1. A grupa – no 8 līdz 10 gadiem. 

4.3.2. B grupa – no 11 līdz 13 gadiem. 

4.3.3. C grupa – no 14 līdz 15 gadiem. 

4.3.4. D grupa – no 16 līdz 17 gadiem. 

4.3.5. E grupa – no 18 līdz 20 gadiem. 

4.3.6. F grupa – no 21 līdz 23 gadiem. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Talsu novada domes 29.11.2018. lēmumu Nr. 493) 

4.4. Konkursa Dalībnieku vecuma noteikšanas robeždatums ir Konkursa norises pirmā 

diena. 

4.5. Dalībnieku uzstāšanās ilgums Konkursa 1. un 2. kārtā: 

4.5.1. A, B, C grupām – līdz 5 minūtēm. 

4.5.2. D, E, F grupām – līdz 7 minūtēm. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Talsu novada domes 29.11.2018. lēmumu Nr. 493) 

 

5. Konkursa organizācija 

 

5.1. Pieteikuma anketu (pielikumā) dalībai Konkursā jāiesūta elektroniski uz elektroniskā 

pasta adresi: vocal@talsi.lv. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Talsu novada domes 29.11.2018. lēmumu Nr. 493) 

5.2. Konkursa dalības maksa: 

5.2.1. Solisti – 20.00 EUR (divdesmit euro, 00 centi). 

5.2.2. Dueti – 30.00 EUR (trīsdesmit euro, 00 centi). 

5.2.3. Trio – 40.00 EUR (četrdesmit euro, 00 centi). 

5.2.4. Vokālie ansambļi, kuros ir vairāk par 3 Dalībniekiem – 50.00 EUR (piecdesmit 

euro, 00 centi).  

5.2.5. NMV Rīgas Doma kora skolas un Talsu novada izglītības iestāžu audzēkņiem 

dalības maksai tiek piemērota 50% atlaide. 

5.2.6. Dalības maksa ar pārskaitījumu jāsamaksā ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms 

konkursa. 

5.2.7. Dalībnieka neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta. 

5.3. Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz konkursa Dalībnieki. 

5.4. Kontaktinformācija: Talsu novada kultūras un sporta attīstības nodaļa, elektroniskā 

pasta adrese vocal@talsi.lv  
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Talsu novada domes 29.11.2018. lēmumu Nr. 493) 

 

6. Konkursa norise 

 

6.1. Konkurss notiek divās kārtās. 

6.2. Konkursa 1. kārtā Dalībnieki izpilda vienu obligāto skaņdarbu un vienu tās valsts, kuru 

Dalībnieks pārstāv, komponista skaņdarbu. 

6.2.1. Obligāto skaņdarbu saraksts tiek publicēts Talsu novada pašvaldības un NMV 

Rīgas Doma kora skolas mājaslapās. 
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6.2.2. Obligāto skaņdarbu nošu materiāls tiek publicēts NMV Rīgas Doma kora skolas 

mājaslapā. 

6.3. Konkursa 2. kārtā Dalībnieki izpilda divus brīvas izvēles skaņdarbus. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Talsu novada domes 29.11.2018. lēmumu Nr. 493) 

 

 

7. Konkursa vērtēšana un apbalvošana 

 

7.1. Konkursu vērtē Starptautiska žūrijas komisija, kuras sastāvu pēc KSAN vadītāja 

ieteikuma apstiprina Pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Talsu novada domes 29.11.2018. lēmumu Nr. 493) 

7.2. Konkursa žūrija vērtē Dalībniekus atsevišķi katrā kategorijā un katrā grupā. Žūrijas 

komisijas locekļi nevērtē savus audzēkņus. 

7.3. Dalībnieku uzstāšanās tiek vērtēta 25 ballu skalā. Vērtējumu iegūst, saskaitot visu 

žūrijas locekļu piešķirtos punktus un to kopējo summu dalot ar žūrijas locekļu skaitu, kuri 

piedalās vērtēšanā. 

7.4. Konkursa Dalībniekiem katrā kategorijā un katrā vecuma grupā tiek piešķirta 1., 2. un 

3. vieta. 

7.5. Konkursā tiek izvēlēts viens Grand Prix ieguvējs. 

7.6. Žūrija patur tiesības nepiešķirt kādu no godalgotām vietām. 

7.7. Žūrijai ir tiesības piešķirt specbalvas Konkursa Dalībniekiem, pedagogiem un 

koncertmeistariem. 

7.8. Žūrijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams. 

7.9. Pedagogiem un koncertmeistariem pēc Konkursa tiek izsniegtas apliecības par 

profesionālās kvalifikācijas pilnveidi. 

7.10. Konkursa rezultāti tiks publicēti Talsu novada pašvaldības un NMV Rīgas Doma kora 

skolas mājaslapās un sociālajos tīklos. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Talsu novada domes 29.11.2018. lēmumu Nr. 493) 

 

8. Noslēguma jautājumi 

 

8.1. Nolikuma papildinājumus un grozījumus var iesniegt Talsu novada domes deputāti, 

Pašvaldības izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks, Talsu novada KSAN vadītājs, Talsu 

Mūzikas skolas direktors un NMV Rīgas Doma kora skolas direktors. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Talsu novada domes 29.11.2018. lēmumu Nr. 493) 

8.2. Grozījumus vai papildinājumus nolikumā apstiprina Talsu novada dome. 

8.3. Konkursa norise var tikt filmēta un fotografēta, un materiāls tiek izmantots Konkursa 

publicitātei.  
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Talsu novada domes 29.11.2018. lēmumu Nr. 493) 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                            A. Lācarus 

 

                                      


