
Lubānas novada skolu audzēkņu 
vokālās mūzikas konkurss „Līdzbalsis 2017” 

Nolikums 
 
MĒRĶI 

Kopt un attīstīt mazo mūzikas kolektīvu muzicēšanas tradīcijas, nodrošinot 
iespējas uzstāties un pilnveidot skatuvisko pieredzi. 
 
 
DALĪBNIEKI 

Lubānas novada skolu tarificētie vokālie ansambļi. 
Kolektīvi, sākot ar vokālo duetu (jaunākajā grupā), trio (vidējā un vecākajā 

grupā) līdz ansamblim, kura sastāvā ir ne vairāk kā 12 dalībnieki. 
 

 Dalībnieku vecuma grupas: 
- jaunākā grupa (1.-4.klase); 
- vidējā grupa (5.-9.klase); 
- vecākā grupa (10.-12.klase). 

Kolektīvus var komplektēt arī no dažāda vecuma grupu dalībniekiem. Tādā 
gadījumā piederību pie kādas no minētajām vecuma grupām nosaka pēc dalībnieku 
vecuma pārsvara principa. 
 
NORISE 
Konkurss notiek Lubānā 15.02.2017. plkst. 10:00 Lubānas pilsētas klubā. 
 
REPERTUĀRS  

Konkursa dalībnieki gatavo divas dziesmas.  
1/  sava kultūrvēsturiskā novada (Vidzemes) latviešu tautas dziesma 
 a cappella unisonā, 
2/ brīvas izvēles dziesma (tajā var tikt izmantoti mūsdienīgi izteiksmes līdzekļi 

un iekļauts solista dziedājums).  
 
Abām konkursa dziesmām, kuras tiek gatavotas, ir jābūt latviešu valodā, kā arī 

jāatbilst dalībnieku vecuma grupai. 
Visās dziesmās var tikt izmantoti mūzikas instrumenti bez noteikta skaņu 

augstuma.  
 

NOSACĪJUMI  
Konkursā „Līdzbalsis” vokālo ansambļu jaunākā grupa visas dziesmas dzied 

vienbalsīgi vai divbalsīgi, vidējā – divbalsīgi vai trīsbalsīgi, vecākā - trīsbalsīgi vai 
vairākbalsīgi, izņemot dziesmu unisonā. Visas dziesmas dalībnieki dzied no galvas! 

 
Vokālie ansambļi konkursā uzstājas akustiskā veidā, neizmantojot skaņu 

pastiprinošas iekārtas. Pavadījumam var izmantot tikai akustiskos instrumentus. 
Pavadījumu var spēlēt kolektīva vadītājs.  

Konkursa laikā skolotāji nedrīkst diriģēt un dziedāt līdzi izpildītājiem. 
 

Piedaloties konkursā „Līdzbalsis”, kolektīvi nepretendē uz piedalīšanos 
konkursa „Balsis” 2.kārtā Vidzemes kultūrvēsturiskajā novadā. 

 
 
VĒRTĒŠANA 

Kolektīvu priekšnesumu vērtē 50 punktu skalā pēc šādiem kritērijiem: 



 
N.p.k. Vērtējuma kritēriji (punkti 1-10) 1.dz. 2.dz. Vidējais 

punktu 
skaits 

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) 

   

  
Kopējā punktu summa: 

   
 

 
Konkursa dalībniekus vērtē pa dalībnieku vecuma grupām.  
 
 

PIETEIKŠANĀS 
Pieteikuma anketu (Pielikums Nr.1) iesniegt līdz 10.februārim 

izglitiba@lubana.lv  

 
Informācija 
Dace Mežsarga, tālr. 25623047 
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