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IV Starptautiskā 

Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkursa 

NOLIKUMS 

 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šis nolikums nosaka IV Starptautiskā Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu 

konkursa organizācijas, sagatavošanas un rīkošanas kārtību. 

2. Konkursa mērķis ir veicināt jaunatnes muzikālo spēju attīstību, atklāt jaunus, 

talantīgus bērnus un jauniešus starptautiskā konkursā, veicināt viņu radošo pašizpausmi, 

rosināt jauno dziedātāju un pedagogu pieredzi piedaloties konkursā kā attālināti, tā arī 

klātienē. 

3.  Konkurss notiek no 2022. gada 5.decembra - 2023. gada 8.janvārim.  

 

II. Konkursa organizators 

4. Konkursu organizē Daugavpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvalde, K.Valdemāra 

iela 13, Daugavpils, LV-5401, kultura@daugavpils.lv, tālr. +371 65476799, +371 65423601, 

www.kultura.daugavpils.lv (turpmāk tekstā – konkursa organizators), sadarbībā ar Daugavpils 

pašvaldības budžeta  iestādi Vienības nams.  

5. Konkursa koordinators - Jevgeņijs Ustinskovs, +371 29538278, 
latviancontests@inbox.lv. 
 

III Konkursa dalībnieki, pieteikšanās kārtība 

6. Konkursa dalībnieki ir solisti un kolektīvi šādās vecuma grupās: 

A1: meitenes vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot); 

A2: zēni vecumā līdz 12 gadiem; 

A3: meitenes no 11 līdz 12 gadiem; 

A4: meitenes no 13 līdz 14 gadiem; 

A5: zēni no 13 līdz 17 gadiem; 

A6: meitenes no 15 līdz 17 gadiem; 

A7: jaunietes un jaunieši no 18 līdz 25 gadiem; 

B1: dueti līdz 14 gadiem; 

B2: dueti no 15 līdz 25 gadiem; 

B3: bērnu vokālie ansambļi (4-11 dalībnieki) līdz 15 gadiem; 

B4: jauniešu vokālie ansambļi (4-11 dalībnieki) līdz 25 gadiem; 

C1: bērnu kori (12-45 dalībnieki) līdz 15 gadiem; 

C2: jauniešu kori (12-45 dalībnieki) līdz 25 gadiem. 
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7. Konkursa dalībnieku vecums tiek noteikts uz 2023. gada 8. janvāri.  Koros un 

vokālajos ansambļos ir pieļaujama 10% dalībnieku piedalīšanās ārpus vecuma robežām. 

 

 

8. Konkursa dalībniekiem līdz 2022.gada 11. novembrim uz e-pastu 

latviancontests@inbox.lv jāiesūta: 

- īss radošās biogrāfijas apraksts, 

- labas kvalitātes fotogrāfija; 

- aizpildīta dalībnieka anketa (1.pielikums); 

- skaņdarba notis PDF formātā; 

- maksājuma uzdevums par dalības maksas iemaksu (maksājuma uzdevumā jānorāda 

Konkursa nosaukums, kolektīva nosaukums, solistam – vārds, uzvārds, duetam – abu 

dalībnieku uzvārdi). 

 

9. Dalības maksa konkursa dalībniekiem: 

Solists– 20.00 EUR 

duets – 20.00 EUR 

ansambļi un kori – 50.00 EUR. 

 

Rekvizīti dalības naudas iemaksai 

 

Daugavpils pilsētas pašvaldība   

Reģ. Nr. 90000077325   

Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401   

AS "Swedbank"  

HABALV23    

Konta Nr. LV69HABA 0001 4020 4125 0 

(maksājuma uzdevumā jānorāda - dalība IV Starptautiskajā Jauno dziedātāju Ziemassvētku 

dziesmu konkursā, kolektīva nosaukums_____________, solistam – __________vārds, 

uzvārds, duetam –__________________ abu dalībnieku uzvārdi) 

  

 

10. Iesniedzot dalībnieka anketu Dalībnieks apliecina, ka piekrīt fizisko personas datu 

apstrādei. Kolektīva vadītājam pirms pieteikuma iesniegšanas jāsaņem rakstveida piekrišana 

no nepilngadīgo kolektīva dalībnieku likumiskajiem pārstāvjiem personas datu apstrādei, tai 

skaitā dalībnieku fotografēšanai vai filmēšanai Konkursa laikā un fotogrāfiju vai audiovizuālā 

materiāla publicēšanai Konkursa publicitātes materiālos un pēc Konkursa.  

 

IV. Konkursa norise 

11. Konkurss notiek 2 kārtās. 

12. Konkursa pirmā kārtā notiek attālināti.  

13. Konkursa dalībnieki līdz 2022. gada 5. decembrim nosūta konkursa ierakstus uz e-pastu 

latviancontests@inbox.lv ar linku uz tiešsaisti YouTube platformā. Nedrīkst sūtīt ierakstus no 

citiem konkursiem, ierakstam jābūt labā audio un video kvalitātē un tas jāaugšuplādē 

YouTube platformā.  

14. Konkursanti var piedalīties vienā vai vairākās konkursa kategorijās: 

    - Tradicionālā oriģinālā Ziemassvētku dziesma; 

- Ziemassvētku tautas dziesma; 

- Ziemassvētku laika sakrālais skaņdarbs; 

- Mūsdienu Ziemassvētku dziesma; 

- Latviešu autora Ziemassvētku dziesma. 

15.  Katrā kategorijā konkursanti atskaņo vienu dziesmu, ar hronometrāžu līdz 6 minūtēm. 
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Dziesmas var tikt izpildītas a cappella vai ar pavadījumu.  

16. Konkursu vērtē starptautiska žūrija. 

17. Dalībnieku izpildījuma tehniskā un mākslinieciskā puse tiek vērtēta pēc 25 punktu 

sistēmas. Pēc iegūtā punktu skaita dalībnieki saņem: 

Diplomu par piedalīšanos – līdz 17,99 punktiem; 

III pakāpes Diplomu – no 18 līdz 19,99 punktiem; 

II pakāpes Diplomu – no 20 līdz 21,99 punktiem; 

I pakāpes Diplomu – no 22 līdz 25 punktiem. 

18. Pēc izvērtēšanas visi konkursa dalībnieki elektroniski uz anketā norādīto e-pastu saņems 

diplomus. 

19. Konkursa 2. kārta - Lielās balvas izcīņa notiek klātienē 2023. gada 8. janvārī Daugavpils 

Vienības namā (Rīgas iela 22a,  Daugavpils) . Tajā drīkst piedalīties tikai konkursa 1. pakāpes 

ieguvēji. Konkursa Lielās balvas izcīņas konkursanti izpilda vienu brīvi izvēlētu 

Ziemassvētku skaņdarbu.  

20. Visi lielās balvas izcīņas dalībnieki tiks apbalvoti ar Bronzas, Sudraba un Zelta 

diplomiem, kā arī ar dažādām balvām. 

21. Labākie konkursanti saņems naudas prēmijas:  

-  Labākais solists vai duets līdz 14 gadu vecumam –100.00 EUR; 

-  Labākais solists vai duets līdz 25 gadu vecumam – 300.00 EUR; 

- Labākais bērnu ansamblis vai koris līdz 15 gadu vecumam – 800.00EUR; 

-  Labākais jauniešu ansamblis vai koris līdz 25 gadu vecumam – 1000.00 EUR. 

22. Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos konkursā (tai skaitā par ceļu, ēdināšanu un 

naktsmītnēm), sedz paši dalībnieki.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. pielikums  

 

 

IV STARPTAUTISKĀ JAUNO DZIEDĀTĀJU 

ZIEMASSVĒTKU DZIESMU KONKURSA DALĪBNIEKA ANKETA 
 

 
 

Dalībnieka vārds, uzvārds, 

dzimšanas dati/  pilns kolektīva 

nosaukums 

 

 

Dalībnieka/ kolektīva pārstāvētā 

valsts, apdzīvotā vieta 

 

 

Konkursa grupa un kategorija 

 
 

Pedagoga/ diriģenta un 

koncertmeistara vārds, uzvārds; 

kontakttelefons,  e-pasta adrese 

 

 

Programma un hronometrāža  

 

 

 

 

 

 
(lūdzam veidlapu aizpildīt datorrakstā un Word formātā nosūtīt elektroniski uz e-pastu 

latviancontests@inbox.lv)  
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