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                     V Starptautiskais Vokālistu konkurss 

par operdziedātājas Alīdas Vānes balvu 
 

Konkursa norises laiks: 20.08.2018. – 24.08.2018. 

Konkursa norises vieta: Koncertzāle “Latvija”, Lielais laukums 1, Ventspils,  

LV-3601, Latvija. 

 

Konkursu organizē: SIA “Kurzemes filharmonija”, ALĪDAS VĀNES FONDS 

Atbalsta: Ventspils pilsētas pašvaldība, Valsts Kultūrkapitāla fonds 

 

Konkursa mērķis ir atklāt jaunus, talantīgus dziedātājus, veicināt viņu profesionālās 

karjeras izaugsmes iespējas, kopt tradīcijas un godināt ievērojamās novadnieces 

operdziedātājas Alīdas Vānes piemiņu. 

 

BALVU FONDS 

 

Kopējais balvu fonds: 5 000 EUR  

 

• 1. vieta – 2 000 EUR (pēc nodokļu nomaksas) un Alīdas Vānes piemiņas balva;  

• 2. vieta – 1000 EUR; 

• 3.vieta – 800 EUR ; 

• skatītāju balva - 200 EUR; 

• Operdziedātājas Maijas Kovaļevskas balva; 

• Naudas prēmija finālistiem, diplomi un citas balvas. 

 

Žūrijai ir tiesības nepiešķirt 1. vietu un Alīdas Vānes balvu. Šajā gadījumā naudas balva 

tiek sadalīta pēc žūrijas ieskatiem.  

 

Vērtēšanas kritēriji: 

 

• vokālā tehnika; 

• interpretācija - priekšnesuma muzikālais un mākslinieciskais izpildījums; 

• dziedātāja personība, balss materiāls, izaugsmes potenciāls. 

 

Vērtējums veidojas, saskaitot  žūrijas locekļu piešķirto punktu summu. Augstākais un 

zemākais vērtējums netiek ņemts vērā. Vienāda punktu skaita gadījumā izšķirošais 

vērtējums ir žūrijas vadītājam. Žūrijas lēmums ir galējs un nav apstrīdams.  

 

KONKURSA ŽŪRIJA  

 

Konkursu vērtē starptautiska žūrija, kuras sastāvā ir starptautiski pazīstami mūziķi - 
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vokālie pedagogi, diriģenti, festivālu mākslinieciskie vadītāji no dažādām valstīm. 

Konkursa žūrijas darbu vadīs pasaules apzinību guvusī latviešu operdziedātāja Maija 

Kovaļevska.  

 

Žūrijas locekļiem, kuru  audzēkņi piedalīsies konkursā, nav tiesības vērtēt sava audzēkņa 

uzstāšanos. 

 

 

           KONKURSA NOTEIKUMI 

 

• Konkursā var piedalīties jebkuras tautības dziedātāji vecumā no 18 līdz  

33 gadiem (dzimuši ne agrāk kā 1986. gada 24. augustā). 

• Visas balsu grupas tiks vērtētas kopā.  

• Konkurss norisināsies trīs kārtās. 

• Iepriekšējo gadu Starptautisko vokālistu konkursu par operdziedātājas Alīdas 

Vānes balvu pirmo trīs vietu ieguvēji nevar atkārtoti pieteikt dalību nākamajos  

konkursos. Izņēmums ir 2016. gada juniora konkursa laureāti.  

 

KONKURSA NORISE  
  

• 1. kārtā tiek vērtēts 2 video ieraksti, kas ir augšupielādēti un apskatāmi publiski 

Youtube.com vietnē līdz 2019. gada 24. augustam. Linkus ar video ierakstiem ir 

jānorāda pieteikuma anketā. Pieteikuma anketas iesūtīšanas gala termiņš 20. jūnijs 

2019.  

 
Videoierakstam ir jābūt vizuāli un skaņas kvalitātes ziņā kvalitatīvam, skaidram un saprotamam. Skaņdarbi 

ir jāizpilda no sākuma līdz galam. Videoierakstā ir  jābūt norādītam dziedātāja pilnam vārdam, uzvārdam, 

komponista vārdam, uzvārdam un pilnam dziesmas, ārijas un operas nosaukumam. Dalībniekus, kuru 

videoieraksti būs tehniski koriģēti vai veikti ierakstu studijā, žūrijai ir tiesības diskvalificēt. Videoierakstam 

jābūt veiktam pēdējo 12 mēnešu laikā.   
  

• 20.08.2019 - Konkursa 2. kārtas dalībnieku reģistrācija  un mēģinājumi 

koncertzālē “Latvija”. 

 

• 21.08.2019 – konkursa 2. kārta klavieru pavadījumā koncertzālē “Latvija” (ar 

publiku). 

 

• 22.08.2019 konkursa 2. kārtas dalībnieku tikšanās ar žūriju, kuras laikā  būs 

iespējams uzzināt žūrijas viedokli un rekomendācijas dalībnieka profesionālās 

karjeras tālākai attīstībai un finālistu mēģinājumi ar klavierēm. 

 

• 23.08.2019 konkursa 3. kārta  klavieru pavadījumā koncertzālē “Latvija” (ar 

publiku); 

 

• 24.08.2019 no rīta koncerta mēģinājums ar orķestri, vakarā - Festivāla Galā 

koncerts un apbalvošanas ceremonija. Koncertā piedalās konkursa labākie 

dalībnieki un festivāla viesi.  
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PIETEIKŠANĀS KONKURSA 1. KĀRTAI 

 

• Pieteikšanās tiešsaistē (https://forms.gle/j45TVrbt5TsYDdgD9 ) līdz 2019. gada 

20. jūnijam.  

• Aizpildot konkursa pieteikuma anketu obligāti jāpievieno: 

- reģistrācijas maksājuma 30 EUR apliecinošs dokuments; 

- 2 videoierakstu  linki Youtube.com vietnē; 

- konkursa dalībniekiem, kuri izmantos konkursa organizatora piedāvātos 

koncertmeistaru pakalpojumus,   anketai jāpievieno kvalitatīvi ieskenētas 

skaņdarbu notis  konkursa 2. un 3.kārtām.  

• Uz konkursa 2. kārtu izvirzītie dalībnieki saņems uzaicinājumu uz anketā norādīto 

e-pasta adresi  līdz 25.06.2019 .  Konkursa 2. kārtas dalībnieku saraksts tiks 

publicēts arī  teātra nama “Jūras vārti” mājas lapā (www.jurasvarti.lv ). 

2 . KĀRTAS DALĪDBNIEKU REĢISTRĀCIJA 

• 2.kārtas dalībnieku reģistrācija koncertzālē “Latvija”, Lielais laukums 1, Ventspilī 

20. augustā no plkst.10.00 līdz 13.00  un 18.00 līdz 19.30.  

• Ja dalībnieks uz reģistrāciju norādītājā laikā nevar ierasties, tad var zaudēt tiesības 

uz mēģinājumu, kā arī uz dalību konkursa 2. kārtā. Kavējumu var attaisnot, ja 

dalībnieks to savlaicīgi saskaņo ar konkursa organizatoru.   

• Reģistrējoties dalībai 2. kārtā,  konkursa dalībniekiem ir: 

-  jāuzrāda derīgs personu apliecinoša dokumenta orģināls (ID karte vai 

pase), kurā ir obligāti jābūt norādītam dzimšanas datumam;  

- jāiesniedz 2. un 3. kārtas konkursa programmu nošu materiāls  2. un 3. 

kārtām (1 eksemplārs). 

 KONCERTMEISTARU PAKALPOJUMS  

• 2. kārtas dalībnieki konkursā var uzstāties ar savu koncertmeistaru, vai izmantot 

konkursa organizatoru piedāvāto koncertmeistaru pakalpojumus, to norādot 

pieteikuma anketā. 

• Konkursa dalībniekiem, kas pieteiksies uz koncertmeistara pakalpojumu, būs 

iespēja izmantot: 

- 20.08 no plkst. 13:00 līdz 16:00 - 2. kārtas programmas mēģinājumu 20 

min.   

- 20.08 no plkst.16:00 - 20:00 - akustisko zāles mēģinājumu līdz 5.min.  

- 21.08 vai 22.08. 3.kārtas programmas mēģinājumu līdz 40 min. 

             

• Papildus mēģinājumi iespējami personīgi vienojoties ar koncertmeistaru par  

            maksu 30 EUR (30 minūtes). 

 

• Konkursa dalībniekiem, kuri izmantos konkursa organizatora piedāvātos 

koncertmeistaru pakalpojumus ir jānodrošina koncertmeistars ar nepieciešamo 

nošu materiālu mēģinājumos un konkursa norises laikā.   

 

DALĪBAS MAKSAS  

 

• Reģistrēšanās maksa konkursa 1. kārtai, 30 EUR 

• Dalības maksa konkursa 2. kārtai 50 EUR 

 

• Dalības maksas ir jāieskaita kontā uz zemāk norādītiem rekvizītiem :  

https://forms.gle/j45TVrbt5TsYDdgD9
http://www.jurasvarti.lv/
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Rekvizīti: 

SIA „Kurzemes filharmonija” 

Adrese: Karlīnes iela 40, Ventspils, LV-3601 

Reģistrācijas Nr.: 51203035281 

PVN maksātāja kods: LV51203035281 

Banka: AS “Swedbank” 

Bankas kods, BIC/SWIFT kods: HABALV22 

Konta Nr.: LV26HABA0551026083819 

 

Maksājuma uzdevumā ir jānorāda dalībnieka pilns vārds un uzvārds, dalības 

maksa AVSMF 2019.  

Piemērs: Maksājuma mērķis - (Juris Lapa, dalības maksa AVSMF 2019). 

 

• Reģistrācijas maksa konkursa 1. kārtai, 30 EUR ir jāieskaita norādītajā kontā pirms 

anketas aizpildīšanas. Maksājuma apliecinājums  (ieskenēts, jpg vai PDF formātā) 

jāpievieno anketai  tiešsaistes reģistrācijas laikā.  

 

•   Dalības maksa konkursa 2. kārtai, 50 EUR ir jāieskaita kontā līdz 05.07.2019. 

 

• Gadījumā, ja konkursa dalībnieks nevarēs nodrošināt videoieraksta pieejamību, un 

slimības, vai citu iemeslu dēļ nevarēs piedalīties konkursā, reģistrēšanās un dalības 

maksas atdota netiks. 

PĀRĒJIE NOSACĪJUMI 

• Uzstāšanās secība konkursā tiks noteikta reģistrācijas laikā.  

• Konkursa finālistiem un balvu ieguvējiem ir jāuzstājas festivāla Galā koncertā 24. 

augustā koncertzālē “Latvija” bez atlīdzības.  

• Konkursa organizatoram ir tiesības bez atlīdzības ierakstīt, translēt radio, 

televīzijā, un reklāmas nolūkos izmantot interneta vietnēs un sociālos medijos  

2. un 3. kārtas dalībnieku konkursa un koncerta laikā veiktos video ierakstus, 

vizuālo materiālu un pieteikuma anketā sniegto informāciju. 

• Aizpildot pieteikuma anketu, dalībnieks apliecina, ka piekrīt visiem konkursa 

nolikuma noteikumiem un apņemas tos ievērot. 

 

PAPILDUS INFORMĀCIJA 

• Konkursa organizatoriem ir iespēja palīdzēt veikt naktsmāju  rezervāciju Ventspils 

Augstskolas studentu viesnīcā, Inženieru ielā 101. Dzīvošana: 2 cilvēki numuriņā. 

Cena:  divvietīgs numurs 28 EUR par nakti.  Vietu skaits ir ierobežots. Rezervācija 

ir jānorāda pieteikuma anketā.  Rezervācijai var pieteikties vienīgi konkursa 

dalībnieks! 

• Konkursa dalībnieki ir atbildīgi par ceļošanas dokumentu savlaicīgu noformēšanu 

un vīzu apmaksu. Organizators pēc pieprasījuma var izsūtīt oficiālu ielūgumu.  

• Visus ar ceļa un ar uzturēšanos saistītos izdevumus sedz konkursa dalībnieki. 

 

1) Konkursa nolikuma informācija un pieteikuma anketa ir atrodama teātra nama 

“Jūras vārti” mājas lapā: www.jurasvarti.lv un Facebook.com lapā: 

https://www.facebook.com/vocalmasterclass/?pnref=lhc. 

 

2) Neskaidrību gadījuma lūgums izmantot e-pasta adresi teatra.nams@gmail.com vai 

zvanīt pa tel. +371 29139033.  

 

http://www.jurasvarti.lv/
https://www.facebook.com/vocalmasterclass/?pnref=lhc
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KONKURSA PROGRAMMA 

•  1. kārtas programma: 

 Divi video ieraksti ar brīvas izvēles 2. skaņdarbiem, no kuriem vienai ir jābūt  operu 

ārijai.   

Uzstāšanās ilgums 5 - 12 minūtes. 

• 2. kārtas programma: 

Divas operu ārijas. Vienai ārijai ir jābūt no Hendeļa, Mocarta, Bellini,  Donocetti vai 

Rossini operām (var būt no obligātā repertuāra saraksta).  

Otrai ārijai ir jābūt no citā perioda.  

Uzstāšanās ilgums līdz 12 minūtēm.  

 

• 3. kārtas programma:  

Trīs operu ārijas, no kurām vienai ir jābūt  no obligātā repertuāra saraksta (skatīt šeit.)  un  

viens brīvas izvēles skaņdarbs - ārija no operas, oratorijas, klasiskās operetes vai mūzikla.  

Skaņdarbiem jābūt no dažādu komponistu daiļrades, jāpārstāv 3 dažādus mūzikas 

periodus, jābūt  vismaz 2 dažādās valodās .  

 

   Uzstāšanās ilgums līdz 20 minūtēm.  

• Visi skaņdarbi ir jāizpilda no galvas, oriģinālajā valodā, operu ārijas – oriģinālā 

tonalitātē, ar oriģināliem rečitatīviem un kabalettām. Vienu  konkursa 

programmas 1. kārtas skaņdarbu var iekļaut arī 2. vai 3. kārtas programmā. 

Izmaiņas konkursa programmā ir pieļaujamas un veicamas līdz 05.07.2019. 

OBLIGĀTAIS REPERTUĀRS 

Obligātā repertuāra saraksts pieejams, uzspiežot uz saiti: https://jurasvarti.lv/wp-

content/uploads/REPERTU%C4%80RS-vis%C4%81m-balsu-

grup%C4%81m.pdf 

 

• SOPRĀNA ārijas; 

• MECOSOPRĀNA & KONTRALTA ārijas; 

• KONTRTENORA ārijas; 

• TENORA ārijas; 

• BARITONA&BASSA ārijas. 

Tiešsaistes pieteikuma anketas laikā jāuzrāda skaņdarbus secība, kādā tos izpildīsiet.  

Kontaktinformācija: 

Telefona numurs: +371 29 139 033 

E-pasta adrese: teatra.nams@gmail.com 

 

 

 

https://jurasvarti.lv/wp-content/uploads/REPERTU%C4%80RS-vis%C4%81m-balsu-grup%C4%81m.pdf
https://jurasvarti.lv/wp-content/uploads/REPERTU%C4%80RS-vis%C4%81m-balsu-grup%C4%81m.pdf

