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APSTIPRINĀTS: 

Ar Madonas novada pašvaldības domes  

15.02.2022. lēmumu Nr. 96 

(Prot. Nr. 3, 27. p.) 

 

J. ZĀBERA PIEMIŅAI VELTĪTA ZĒNU VOKĀLISTU KONKURSA 

„AIVIEKSTES LAKSTĪGALAS - 2022”  

NOLIKUMS 
 

Interešu izglītības nodarbību īstenošanā un pasākumu organizēšanā jāievēro Ministru 

kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības un 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 

720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nosacījumi. 

Vecākiem/izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem sadarbībā ar pedagogiem ir 

pienākums raudzīties, lai izglītojamais neapmeklē nodarbību vai pasākumu, ja viņam ir kādas 

akūtas veselības problēmas vai saslimšanas pazīmes. 

Nodarbībās vai pasākumā iesaistītās puses seko līdzi aktuālajai informācijai un ievēro 

konkrētajā brīdī spēkā esošās epidemioloģiskās un sanitāri higiēniskās prasības, tādējādi ir 

iespējamas atkāpes no nolikuma. 

MĒRĶIS 

Bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 

lietpratības veicināšana.  

 

UZDEVUMI 

1. Motivēt zēnu interesi dziedāt solo un veicināt viņu radošo pašizpausmi mūzikā.  

2. Kopt vokālās muzicēšanas tradīcijas, dalībnieku radošumu un akustiskās 

muzicēšanas prasmi, sekmējot izpildījumu a cappella. 

3. Godināt izcilā operdziedātāja Jāņa Zābera piemiņu un paveikto darbu klasiskās 

mūzikas vokālās mākslas jomā, tādejādi veicinot zēnu interesi un iesaisti muzikālās izglītības 

iegūšanā, saņemot apliecinājumu tam, ka mērķtiecīgi strādājot, ir iespējams sasniegt 

visaugstākās mūzikas virsotnes, turklāt no jebkuras starta vietas. 

 

ORGANIZATORI 

Konkursu rīko:  Madonas novada pašvaldība, Madonas novada Lubānas apvienības pārvalde, 

Lubānas vidusskola sadarbībā ar Jāņa Zābera piemiņas biedrību.  

 

DALĪBNIEKI 

Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 

pārziņā esošie zēni. 

Konkursanti tiek vērtēti šādās vecuma grupās: 

 6 – 8 gadi 

 9 – 11 gadi 
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 12 – 15 gadi (šīs vecuma grupas dalībnieki pēc balss lūzuma tiks vērtēti 16 – 18 gadu 

vecuma grupā) 

 16 – 18 gadi 

 

DALĪBNIEKA PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS NOSACĪJUMI  

 Dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls 

var tikt publiskots ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās un mākslinieciskās 

aktivitātes un atspoguļot to norises sabiedrības interesēs un kultūrvēsturisko liecību 

saglabāšanā. 

 Dalībnieka pedagogs ir informējis pilngadīgu dalībnieku vai nepilngadīga dalībnieka 

likumisko pārstāvi par to, ka dalībnieks var tikt fiksēts audio, audiovizuālā un 

fotogrāfiju veidā un viņa personas dati var tikt apstrādāti.  

NORISE 

 Konkurss notiek 2022. gada 30. aprīlī Madonas novada Lubānas vidusskolā. 

 Dalībnieku reģistrācija 30.04.2022. no plkst.9:00 līdz plkst.10:45 

 Konkursa sākums plkst.11:00 

 Konkursa noslēgums plkst. 18:00 Lubānas pilsētas klubā. 

 Konkursa norise tikai klātienē “zaļajā režīmā”, ievērojot konkrētajā brīdī valstī 

spēkā esošās epidemioloģiskās un sanitāri higiēniskās prasības. 

9 00 – 10 45 – dalībnieku reģistrācija Lubānas vidusskolā 

11 00 – 11 15 – konkursa atklāšana 

1115 ~ 12 15 – konkurss 6 – 8 gadu vecuma grupā * 

1215 ~ 14 15 – konkurss 9 – 11 gadu vecuma grupā 

14 15 ~ 14 45 – pusdienas (nodrošinātas Lubānas ēdnīcā par savu finansējumu) 

14 45 ~ 16 15 – konkurss 12 – 15 gadu vecuma grupā  

16 15 ~ konkurss 16 – 18 gadu vecuma grupā  

18 00 – LU PREZIDIJU KONVENTA VĪRU KORA  

(diriģente, mākslinieciskā vadītāja Lorija Vuda Cinkusa) koncerts un konkursa 

laureātu apbalvošana Lubānas pilsētas klubā 

* Atkarībā no dalībnieku skaita katrā vecuma grupā, var tikt izmainīti konkursu sākuma laiki 

atsevišķām vecuma grupām.   

 

IETEIKUMI  

Konkursanti iesniedz repertuāru, kas sastāv no 3 dziesmām. Konkursā jāizpilda 2 dziesmas, no 

kurām: 

 vienai jābūt latviešu tautas dziesmai bez pavadījuma (A cappella) 

 otrai – latviešu autora vai jaunrades dziesmai ar vai bez pavadījuma 

 vienāda vērtējuma gadījumā žūrija var pieprasīt trešās dziesmas izpildīšanu (pēc 

brīvas izvēles) 

 

VĒRTĒŠANA 

 

Konkursa dalībniekus vērtē konkursa rīkotāju izveidota žūrija. 

Labākā dziedātāja nosaukumu žūrija piešķir uzvarētājam absolūtajā vērtējumā.  

Var tikt noteikts: 

 labākais latviešu tautasdziesmas izpildītājs; 

 labākais latviešu tautasdziesmas izpildītājs izloksnē; 

 labākais jaunrades dziesmas izpildītājs; 

 labākais koncertmeistars; 

 un citas nominācijas. 
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FINANSĒJUMS 

Konkursa organizēšanu un norisi nodrošina Lubānas vidusskola sadarbībā ar Madonas novada 

pašvaldību. 

Konkursa dalībnieka dalības maksa – 5,00 euro  

* Dalības maksa jāmaksā tikai konkursantam.  

Maksājumus var veikt uz vietas – 30.04.2022. Lubānas vidusskolā vai ar pārskaitījumu 

pirms konkursa, iepriekš saskaņojot rēķina saņemšanu ar Lubānas vidusskolas direktori Ivetu 

Peilāni (e – pasts: lubana.skola@madona.lv vai pa tālruni 29215284). 

 

PIETEIKŠANĀS KONKURSAM 

Pieteikumus konkursam un dalībnieku anketas nosūtīt līdz 25.04.2022.: 

Lubānas vidusskola, Lubāna, Krasta iela 6, Madonas novads, LV – 4826, vai pa e – pastu: 

lubana.skola@madona.lv 

Uzziņai tālruņi: 26482449 (Dace Mežsarga) 
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