
DZIEDOŠO BĒRNU – VOKĀLISTU FESTIVĀLS 

‘’ĒVALDA SILIŅA DZIESMAS RĪJIENĀ 2022’’ 

ATTĀLINĀTI! 

 

Nolikums. 

FESTIVĀLA MĒRĶIS: 

Dziedāt mūsu komponista Ēvalda Siliņa dziesmas. 

Atklāt jaunus un talantīgus bērnus, veicināt viņa radošo pašizpausmi dziedot. Motivēt jaunatklātos 

talantus vokālo un māksliniecisko spēju attīstībā, dziedot Ē. Siliņa dziesmas. 

 

FESTIVĀLA DALĪBNIEKI: 

Festivālā var piedalīties – solisti, dueti, trio, ansambļi, popgrupas vecumā no 4 līdz 16 gadiem. 

Vecuma grupas –  

Solisti un dueti: 

4 – 7 gadi (pirmsskola) 

7 – 9  gadi 

10 -12 gadi 

13 – 16 gadi 

 

Trio, ansambļi, popgrupas: 

4 – 7 gadi (pirmsskola) 

7 – 12 gadi (sākumskola) 

13 – 16 gadi 

Ja ansamblī ir viens dalībnieks no citas vecuma grupas, tad izņēmums tiek pieļauts. 

 

FESTIVĀLA NORISES KĀRTĪBA: 

Sakarā ar pandēmijas izraisīto situāciju valstī, festivāls notiks attālināti, iesūtot priekšnesuma video 

ieraksta linku  uz e pastu digninja2@inbox.lv līdz 8.martam. Video filmēti ar jums pieejamām 

videoierīcēm.  

 

mailto:digninja2@inbox.lv


Rezultāti un tituli (katram dalībniekam) tiks paziņoti 10.martā – Ē. Siliņa dzimšanas dienā.  

 

FESTIVĀLA REPERTUĀRA NOSACĪJUMI: 

-)  solistiem, duetiem, trio, ansambļiem, popgrupām jāsagatavo viena brīvas izvēles dziesma, kuras 

autors būtu Ē. Siliņš.  

-)  dziesmas garuma laiks nav ierobežots. 

 

DZIESMAS PAVADĪJUMS: 

-) priekšnesuma pavadījums var būt ‘’dzīvajā izpildījuma’’, vai fonogramma 

-)  dziesmu var izpildīt arī bez pavadījuma – a capella 

 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI: 

Dalībniekus vērtēs profesionāla un kompetenta žūrija ņemot vērā: 

-) repertuāra izvēle atbilstoši nolikumam, vecumam un spējām (10 punkti) 

-) priekšnesuma sniegums un tēls (10 punkti) 

-) tehniskais izpildījums un vokālā prasme (10 punkti) 

-) radošā pieeja vides izvēlē filmējot video (5 punkti) 

Maksimālais punktu skaits no viena žūrijas locekļa var būt 35 punkti.  

 

PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA: 

Lai pieteiktos festivālam – ‘’ĒVALDA SILIŅA DZIESMAS RŪJIENĀ’’ dalībniekiem : 

-) līdz 28.februārim jāaizpilda un jānosūta pieteikuma anketa, 

-) līdz 8. martam jāiesūta dziesmas video links (uz norādīto e pastu, vai whatsapp), klāt pierakstot 

dziesmas izpildītāju un dziesmas nosaukumu. 

 

Kontaktinformācija – Digna Gailīte – 26418895. Lūgums – sazināties whatsapp😊 

 

 

 

 

 



 

 

 


