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Starptautiskā vokālās mūzikas festivāla „Balsis” 
 

NOLIKUMS 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisināsies Starptautiskais vokālās mūzikas 

festivāls „Balsis” (turpmāk – konkurss). 

2. Informācija par konkursu tiek publicēts portālos www.e-skola.lv, 

r5sips@riga.lv un nosūtīts izglītības iestādēm uz e pastu. 

3. Konkurss norisināsies 2020. gada 12. martā plkst. 14.00 Rīgas 5. pamatskolā-

attīstības centrā (turpmāk – Skola), Brīvības gatvē 384a, Rīgā. 

II. Mērķis un uzdevumi 

3. Popularizēt muzicēšanu un rosināt katru festivāla dalībnieku sevi izteikt 

muzicēšanas darbībā, apgūstot tam nepieciešamo iemaņu, prasmju un zināšanu 

apjomu. 

4. Veicināt skolēnu ar speciālām vajadzībām komunikācijas prasmju 

pilnveidošanu, jaunu kontaktu veidošanu starptautiskā līmenī. 

5. Sekmēt skolēnu radošās spējas un dot iespēju apliecināt savu  prasmi, jaunradi 

un iztēli. 

6. Rosināt interesi par mūziku. 

7. Veicināt Rīgas un citu Latvijas novadu izglītības iestāžu, kurās tiek realizētas 

speciālās izglītības programmas skolēniem ar garīgās attīstības un garīgās 

veselības  traucējumiem, pedagogu radošo sadarbību un pieredzes apmaiņu. 

III. Organizatori 

8.  Skola sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.  

IV. Dalībnieki 

9. Izglītības iestāžu skolēni, kurās tiek realizētas speciālās izglītības programmas  

skolēniem ar garīgās attīstības un garīgās veselības  traucējumiem. 

V. Nosacījumi 

10. Pieteikuma anketas festivālam (Pielikums Nr.1) līdz 2020.gada 5. martam 

nosūta elektroniski konkursa koordinatorei Ilzei Lešinskai uz e-pastu: 

ilze.lesinska@inbox.lv, ilesinska@edu.riga.lv  

11. Festivālam katra izglītības iestāde sagatavo 1-2 priekšnesumus, ko izpilda 

solists, duets, trio vai vokālais ansamblis.  

12. Kopējā repertuāra hronometrāža nepārsniedz 6 minūtes.  

13. Pavadījumam var izmantot jebkuru akustisku mūzikas instrumentu, 

sintezatoru, fonogrammu zibatmiņā vai CD formātā.  

14.  Festivāla laikā skolotāji vai citas pavadošās personas nedrīkst diriģēt un 

dziedāt līdzi izpildītājiem.  

15. Festivāla dalībniekiem līdz konkursa dienai patstāvīgi jāapgūst kā konkursa 

kopdziesmu – I. Paura, D. Dreika “Neliec sveci zem pūra” 

16. Festivāla dalībnieki saņems piemiņas balvas un diplomus. 

17. Dalībnieku apbalvošana notiks 2020. gada 12. martā, festivāla dienā.  

http://www.e-skola.lv/
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IX. Citi noteikumi 

18. Skola festivāla laikā nodrošina 2009. gada 24.novembra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības 

iestādēs un to organizētajos pasākumos” prasības. 

19. Festivāla organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma 

prasības. 

20. Dalībnieks piekrīt, ka festivāla norisi atspoguļojošas fotogrāfijas, bez īpašas 

saskaņošanas ar autoru, var tikt ievietotas organizatoru interneta vietnē.  

21. Festivāla organizētājs ir tiesīgs atteikt dalību konkursā tām izglītības iestādēm, 

kuras neievēro festivāla nolikumu. 

 

 

 

Direktore          I.Vilnīte 

 
 

 

 

I.Lešinska 29503154 
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Pielikums Nr.1 

 

Vokālās mūzikas festivāla „BALSIS” 

Dalībnieka(u) pieteikuma anketa 
 

 

______________________________________________________________ 

(novads/pilsēta, iestāde, kolektīvs (pilns nosaukums)) 

 

______________________________________________________________ 

(kolektīva vadītāja vārds, uzvārds, kontakttālrunis, e-pasts) 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

(klase/vecuma grupa) 

 

Repertuārs: 

N.p.

k. 
Dziesmas nosaukums 

Komponists, 

aranžētājs 

(vārds, uzvārds) 

Teksta autors 

(vārds, 

uzvārds) 

Hrono 

metrāža 

1.      

2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      

 

 

Dalībnieku skaits, vārds, uzvārds, kolektīva nosaukums:   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

Datums: ______________________________ 


