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APSTIPRINU: 

Direktore Z.Andžāne 

02.01.2019. 

 

Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursa 

Vispārējās klavierēs, Klavierēs 

NOLIKUMS 

 

Konkursu organizē: Iecavas Mūzikas un mākslas skola (turpmākā tekstā 

Iecavas MMS) 

Konkursa norises laiks un 

vieta: 

2019.gada 8.marts,  Iecavas MMS, Iecava, Grāfa 

laukums 1, LV- 3013 

Konkursa uzdevumi un 

mērķi: 

1. Popularizēt mācību priekšmetu Vispārējās 

klavieres, Klavieres 

2. Rosināt audzēkņu interesi un mākslinieciskās 

meistarības izaugsmi. 

3. Pilnveidot audzēkņu publiskās uzstāšanās 

pieredzi. 

4. Nodrošināt mūzikas skolu pedagogu pieredzes 

apmaiņu. 

 

Konkursa noteikumi: Konkursā piedalās izglītības programmu 

Pūšaminstrumentu spēle, Sitaminstrumentu spēle, 

Stīgu instrumentu spēle, Taustiņinstrumentu spēle- 

Akordeona spēle un izglītības programmas Vokālā 

mūzika - Kora klase audzēkņi. 

 

 

Konkurss notiek divās 

kategorijās: 

1. Vispārējās klavieres ( Instrumentālisti); 

2. Klavieres ( Kora klases audzēkņi). 

 



1. Kategorija- Vispārējās klavieres ( instrumentālisti ). 

Konkursa dalībnieki iekļauti 

grupās: 

A grupa  3.- 4. klase; 

B grupa 5.- 6. ( 7.) klase; 

C grupa 7.- 8. (9.) klase ( IP Stīgu instrumentu spēle- 

Vijoļspēle, Čella spēle). 

Konkursa programma: Divi dažāda rakstura skaņdarbi ( pēc izvēles). 

Programmā ietvertos  skaņdarbus atskaņo no galvas. 

Programmas kopējā 

hronometrāža: 

A grupa līdz 3 minūtēm; 

B grupa līdz 5 minūtēm; 

C grupa līdz 6.minūtēm. 

 

2. Kategorija – Klavieres ( kora klases audzēkņi ). 

Konkursa dalībnieki iekļauti 

grupās: 

A grupa 2.- 3.klase; 

B grupa 4.- 5. klase; 

C grupa 6.- 8. ( 9.) klase. 

Konkursa programma: Divi dažāda rakstura skaņdarbi ( pēc izvēles). 

Programmā ietvertos  skaņdarbus atskaņo no galvas. 

Programmas kopējā 

hronometrāža: 

A grupa līdz 3 minūtēm; 

B grupa līdz 5 minūtēm; 

C grupa līdz 6.minūtēm. 

No katras skolas konkursā aicināti piedalīties ne vairāk kā 2 audzēkņi katrā grupā. 

Konkursa norise: Dalībnieku reģistrēšanās konkursa dienā no 

plkst.09.00, uzrādot maksājuma uzdevumu par 

dalību konkursā. 

Konkursa atklāšana plkst. 10.00. 

Konkurss ir atklāts, to var klausīties visi interesenti. 

Konkurss notiek vienā kārtā. Konkursanti spēlē pa 

grupām alfabētiskā secībā. 

Katras grupas uzstāšanās laiks tiks precizēts pēc 

pieteikumu saņemšanas. 

Mēģinājumi rindas kārtībā pirms katras grupas. 

Konkursa vērtēšana: Konkursa dalībniekus vērtē žūrijas komisija, kuras 

priekšsēdētāju un sastāvu apstiprina Iecavas MMS 

direktore. 

 

Vērtēšanas kritēriji: 

 

• skaņdarba grūtības pakāpes atbilstība klase; 

• tehniskā izpildījuma līmenis; 



• emocionālais sniegums; 

• uzstāšanās kultūra. 

 

Žūrijas komisijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams. Vērtēšana notiek 25 punktu 

sistēmā. 

Rezultāti tiek paziņoti pēc katras grupas uzstāšanās. 

Apbalvošana: Visi konkursa dalībnieki un viņu pedagogi saņem 

Pateicības rakstus. 1.-3. vietas ieguvēji katrā grupā 

saņem Laureāta diplomus un piemiņas balvas. 

Pieteikšanās kārtība: Dalībnieku pieteikumus sūtīt elektroniski līdz 2019. 

gada 25. februārim (pieteikuma veidlapu skatīt 

pielikumā). 

Dalības maksa: EUR 15.00 (piecpadsmit eiro 00 centi) jāsamaksā 

līdz 2019.gada 4.martam ar pārskaitījumu sekojošā 

kontā: 

Iecavas Mūzikas un mākslas skola 

Iecavas nov., Iecava, Grāfa laukums 1 

Reģ. Nr. 90000047547 

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X 

Konts: LV 55 UNLA 0050021543658 

 

Maksājuma uzdevumā skaidri norādīt konkursa 

dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu. 

Maksājuma mērķī - Vispārējo klavieru konkursam. 

 

Ja ir nepieciešams rēķins, pieteikumā norādīt maksātāja rekvizītus. 

Dalībnieki, kuri nav samaksājuši dalības maksu līdz 2019.gada 4.martam, netiek 

konkursam apstiprināti. 

Nepiedalīšanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta. 

Ceļa izdevumus sedz konkursa dalībnieki. 

 

Kontaktinformācija: Iecavas MMS vispārējo klavieru metodiskās 

komisijas vadītāja Antra Rušmane,  

tālr. 29320968; e-pasts antra007@tvnet.lv; 

iecavasmms@iecava.lv 
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Pedagoga paraksts: 

 

Skolas rekvizīti rēķina izrakstīšanai 

 


