
Arvīda Žilinska 

VII jauno vokālistu konkursa 

NOLIKUMS 
 

Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola sadarbībā ar Jēkabpils novada pašvaldību 

2022.gada 13.maijā rīko Arvīda Žilinska VII jauno vokālistu konkursu.  
 

Konkursa mērķis  

• Attīstīt un veicināt jauno vokālistu profesionālo izaugsmi 

• Aktivizēt bērna balss dabīgo skanējumu, neizmantojot pastiprinošos līdzekļus 

• Popularizēt akadēmisko dziedāšanu  

• Saglabāt un popularizēt komponista Arvīda Žilinska mūzikas mantojumu  

• Veidot jaunus kontaktus, veicināt pieredzes apmaiņu  

 

Konkursa norises vieta  

Krustpils pils svinību zāle, Rīgas iela 216b, Jēkabpils, LV-5202  

Iedziedāšanās Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola, Brīvības iela 198, Jēkabpils, 

LV-5201, t. 29485496 
 

Konkursa dalībnieki  

Mūzikas skolu profesionālās ievirzes audzēkņi vecumā no 6 – 15 gadiem  
A grupa – solisti no 6 līdz 8 gadiem (meitenes, zēni)  
B grupa – solisti no 9 līdz 11 gadiem (meitenes, zēni)  
C1 grupa – solisti no 12 līdz 15 gadiem (meitenes)  
C2 grupa – solisti no 12 līdz 15 gadiem (zēni)  
*Ne vairāk kā 4 dalībnieki no vienas skolas  
 

Konkursa programma  

A grupa  

Solisti uzstājas ar divām dziesmām:  

1) Obligātā dziesma - A. Žilinskis “Tu mīļā, mīļā māmiņa” vai A. Žilinskis “Pūpolītis” 

(pēc izvēles)  

2) Latviešu tautasdziesma a cappella  
 

B grupa  

Solisti uzstājas ar divām dziesmām:  

1) Obligātā dziesma – A. Žilinskis “Māmiņai” vai A. Žilinskis “Kas mežā darbiņu”  

(pēc izvēles)  

2) Latviešu tautasdziesma a cappella  
 

C1 grupa  

Solisti uzstājas ar divām dziesmām:  
1) Obligātā dziesma – A. Žilinskis “Komponistam” vai A. Žilinskis “Stāsti, māt, 

pasaku!” (pēc izvēles)  

2) Latviešu tautasdziesma a cappella  
 

C2 grupa  

Solisti uzstājas ar divām dziesmām:  

1) Obligātā dziesma – A. Žilinskis “Komponistam” vai A. Žilinskis “Šūpļa dziesma” 

(pēc izvēles)  

2) Latviešu tautasdziesma a cappella  
 

Obligātās dziesmas atļauts transponēt. Obligātais repertuārs būs pieejams skolas mājas 

lapā www.muzikas-skola.lv sadaļā – konkursi.  

A cappella dziesmai var izmantot mūzikas instrumentus ar nenoteiktu skaņas augstumu.  
 

http://www.muzikas-skola.lv/


 

Pieteikšanās kārtība 

Pieteikšanās elektroniski: 

https://forms.gle/Mpzv6xnGT6dpMXis7  līdz 2022.gada 22.aprīlim. 
 

Iesniedzot pieteikuma anketu, dalībnieks piekrīt, ka pasākuma laikā var tikt fotografēts, 

filmēts un uzņemtie materiāli var tikt izmantoti pasākuma publicitātei, publicēti 

laikrakstā, interneta vietnēs. 

 

Dalības maksa € 20 jāsamaksā līdz 2022.gada 29.aprīlim. 

Dalības maksājumu apliecinošu dokumentu lūgums nosūtīt elektroniski uz e-pastu: 

jekmuzskola@inbox.lv 

Veicot maksājumu par dalību konkursā, maksājuma mērķī norādīt: vokālistu konkurss; 

konkursa dalībnieka vārds, uzvārds; izglītības iestāde. 

Dalībnieka neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta. Ceļa izdevumus, 

naktsmītnes, ēdināšanas izmaksas sedz dalībnieki. 

Rekvizīti: 

Jēkabpils novada pašvaldība 

Reģ.Nr. 90000024205 

PVN reģ.Nr. LV90000024205 

Juridiskā adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201 
 

Norēķinu rekvizīti: 

LV87UNLA0009013130793  UNLALV2X  AS „SEB banka” 

LV29PARX0001051430001  PARXLV22  AS „Citadele banka” 

LV75HABA0001401057077  HABALV22  AS „Swedbank” 

LV22RIKO0002013192223  RIKOLV2X  AS „ Luminor Bank” 
 

Informācija par konkursa norisi tiks ievietota mājas lapā www.muzikas-skola.lv un 

izsūtīta e-pastā. 

 

Konkursa vērtēšana  

Konkursa dalībnieku sniegumu vērtē katrā vecuma grupā pēc 25 punktu skalas.  
Vērtēšanas kritēriji:  

• Vokālās iemaņas – klasiskā dziedāšana  

• Intonācija  

• Dikcija  

• Priekšnesuma izteiksmība  

• Skatuves kultūra  
 

Žūrijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams. Rezultāti tiks paziņoti pēc katras vecuma 

grupas  un mājas lapā www.muzikas-skola.lv  

 
Kontaktpersonas  

Anita Cinkmane 29456705 

Agnese Levinska 29326793 

E-pasts: jekmuzskola@inbox.lv 

 

 Konkursa balvas  

• Galvenā balva katrā vecuma grupā 

• 1., 2.un 3.vieta katrā vecuma grupā 

• Komponista dēla Valta Žilinska balva 

• Pateicības raksti par piedalīšanos 

https://forms.gle/Mpzv6xnGT6dpMXis7
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