
17. Latvijas bērnu un jauniešu vokālistu konkurss  

 “PUTNU BĒRNI 2021” 

 

NOLIKUMS - NORISE 
 

 

Mērķis: Veicināt bērnu un jauniešu vokālo un māksliniecisko spēju attīstību un popularizēt akadēmisko un 

estrādes žanru solo dziedāšanu.  

Konkurss ir stimuls, iedrošinājums un solis ceļā uz tālākiem sasniegumiem. Tā ir lieliska iespēja 

papildināt un paplašināt savu repertuāru, labāk iepazīt latviešu komponistu skaņdarbus un veicināt to 

jaunradi. Tā ir iespēja gūt jaunu pieredzi un veidot kontaktus ar mūziku mīlošiem vienaudžiem un 

informācijas apmaiņa starp pedagogiem. 
 

Organizatori: Rīgas kultūras un tautas mākslas centrs „Mazā Ģilde”, 

 Rīgas Tehniskās universitātes Kultūras centrs. 

 

Atbalsta: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.  

Dalībnieki: Konkursā piedalās bērni un jaunieši četrās vecuma grupās divās kategorijās: 

                             

Grupa: Vecums: Kategorija: 

A 6 – 8 gadi Dziedātāji 

B 9 – 11 gadi Dziedātāji 

C1 12 – 14 gadi Akadēmiskie dziedātāji 

C2 12 – 14 gadi Estrādes dziedātāji 

D1 15 - 17 gadi Akadēmiskie dziedātāji 

D2 15 - 17 gadi Estrādes dziedātāji 
 

Repertuārā jāsagatavo 2 skaņdarbi:     
1) katrai vecuma grupai atbilstoša obligātā dziesma pēc žūrijas izvēles no krājuma  

“LAUDAMUS IV, 101 vokalīze”, izdevniecība Musica Baltica* (2020.), 

• A grupa  Selga Mence “Atbalsu spēles” 11.vokalīze 

• B grupa  Selga Mence “Lietus un vējš” 36.vokalīze 

• C grupa  Matilde Markēzi 56.vokalīze               

• D grupa  Salvatore Markēzi 77.vokalīze (meitenēm) 

    N.A.Dzingarelli 16.vokalīze (zēniem) 
Ja nepieciešams, vokalīzes drīkst transponēt sev vēlamajā tonalitātē. 

 

2) viena dziesma pēc izvēles; 

Dziesmām jāatbilst izpildītāja vecumam, balss spējām un kategorijai. 

Dziesmas atļauts transponēt. 

Konkurss notiek bez skaņu pastiprinošas iekārtas. Pavadījumam var izmantot akustiskos instrumentus.  

Dalībnieki var piedalīties tikai vienā kategorijā. 

  

KONKURSA VĒRTĒŠANA 

  Konkursa dalībniekus vērtē 3 speciālistu žūrija desmit ballu sistēmā: 

• Vokālās dotības, tehniku, intonāciju 

• Muzikalitāti, interpretāciju 

• Māksliniecisko izpildījumu, skatuvisko tēlu 

• Repertuāra atbilstību vecumam un balss iespējām 

 

Žūrijas komisija - priekšsēdētāja JVLMA prof., komponiste Selga Mence, RDKS vokālās nodaļas 

vadītāja, JVLMA docente Antra Jankava, operas soliste, JVLMA vokālais pedagogs Ieva Parša. 

 

Pēc konkursa I kārtas dalībai finālā izvirza līdz 3 labākajiem dalībniekiem no katras grupas un 

kategorijas (A, B grupas, C grupas akadēmiskās dziesmas un estrādes dziesmas kategorijās, D grupas 

akadēmiskās dziesmas un estrādes dziesmu kategorijās) 

Finālā tiek noteikti konkursa laureāti. 

 



Konkursā piešķir : 

-  “Lielo Balvu”; 

-  “Mazās balvas” A un B grupās;  

-  “Mazās balvas” C un D grupās divās kategorijās;  

-  balvu “Labākajam pedagogam”; 

-  pārsteiguma balvas visiem finālistiem. 

Dalības maksa: 
Dalības maksa 20.- EUR  veicama ar pārskaitījumu uz šādiem rekvizītiem, 

norādot konkursanta vārdu, uzvārdu, vecuma grupu: 
   

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE 

Reģ.Nr.3341000709, PVN Nr.90000068977 

Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658 

Valsts Kase, TRELLV22 

Konts Nr. LV46TREL915101S000000 

Pie piezīmēm jānorāda  KC Š.01010 

 Nepiedalīšanās gadījumā, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta. 

Norises vieta, laiks:  
SAGATAVOŠANĀS PERIODA 1. POSMS: 

1. No 2021.gada februāra obligātā repertuāra atlase, Nolikuma izstrāde; 

2. No 2021.gada 17. - 21. maijam konkursa Nolikuma, pieteikuma anketas, obligātā repertuāra 

paziņošana elektroniski. 
 

SAGATAVOŠANĀS PERIODA 2. POSMS: 

No 2021.gada 25. - 28. oktobrim – dalībniekam elektroniski jāiesūta uz e-pastu putnu.berni@rtu.lv : 

• aizpildītu pieteikuma anketu ar dalībnieka vokālā snieguma video ierakstu - filmētu horizontāli, 

abas dziesmas bez pārtraukuma, augšuplādētu  failiem.lv vietnē,  ar secību - obligātā dziesma 

un brīvas izvēles dziesma, atbilstoši vecuma grupai un kategorijai. 

• Apliecinājums par dalības maksu (maksājuma uzdevums) 

• Izvēles dziesmas notis 

• Vokālista foto 

Ja pedagogam konkursā piedalās vairāki dalībnieki, tad ziņas un dokumenti par katru vokālistu jāiesūta 

atsevišķā e-pasta vēstulē. 

KONKURSA NORISE 

I KĀRTA, RKTMC “Mazā Ģilde”, Amatu ielā 5, Rīgā 

No 1.-4. novembrim žūrija izvērtē iesūtītos video sniegumus ar obligāto dziesmu un brīvas izvēles 

dziesmu, kas ievietotas YouTube vietnē un izvirza 3 labākos no katras grupas un kategorijas (A, B 

grupas, C grupas akadēmiskās dziesmas un estrādes dziesmas kategorijās, D grupas akadēmiskās 

dziesmas un estrādes dziesmu kategorijās)  

 

FINĀLS 

 5. novembrī tiek paziņoti 18 konkursa finālisti un saskaņots filmēšanas grafiks izvēles dziesmai. 

No 10. - 12. novembrim finālistu izvēles dziesmas filmēšana un skaņas ieraksts “Mazajā Ģildē” pēc 

saskaņota grafika. 

No 22. - 23. novembrim žūrija vērtē jauno izvēles dziesmas ierakstu “Mazajā Ģildē” un nosaka 

konkursa laureātus. 

No 24. - 30. novembrim laureātu video montāža apbalvošanas secībā  

4.decembrī plkst.14:00 

APBALVOŠANA un  LAUREĀTU KONCERTS ar izcilu vokālistu piedalīšanos 

RKTMC „Mazā Ģilde”, Amatu ielā 5, Rīgā 
 

 Dalībnieki koncertu varēs noskatīties Facebook konkursa Putnu bērni lapā. 

 

Aktualitātes par konkursa norisi – www.rtu.lv/kultura;  Facebook Putnu bērni lapā  

Uzziņām: tālr. 67089477; e-pasts putnu.berni@rtu.lv ; projekta vadītāja Asja Visocka 

 

RKTMC „Mazā Ģilde” direktore   RTU Kultūras centra vadītāja 

 

 

_______________________Lilita Laine   _______________________Asja Visocka 
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