Apstiprināts:
U.Fjodorovs___________*
Madonas novada pašvaldības izpilddirektors

Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles
audzēkņu konkursa
NOLIKUMS
Konkursu rīko Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola sadarbībā ar Vidzemes jauno talantu
atbalsta fondu.
1. Konkursa mērķis:
Rast iespēju Vidzemes reģiona mūzikas skolu vijoles, alta un čella spēles audzēkņiem
gūt profesionālo izaugsmi un konkursu praksi.
2. Konkursa norises vieta un laiks:
Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skola, Blaumaņa iela 16, Madona, Madonas novads
2022.gada 11. un 12.marts.
3. Konkursa norise, ja valstī esošās epidemioloģiskās situācijas dēļ to nav iespējams
realizēt klātienē:
3.1.
konkurss notiek iesūtot video ierakstu formātā – solo ar klavieru pavadījumu;
3.2.
ieraksts veicams kvalitatīvi - ar labu attēlu un skaņu;
3.3.
viena iesūtītā skaņdarba failā nedrīkst būt montāžas;
3.4.
ja tiek noteikts attālināts mācību process valstī (nav iespēju veikt ierakstu kopā
ar koncertmeistaru), tad konkurss tiek atcelts.
4. Dalībnieki:
Vidzemes reģiona (izņemot Rīgas pilsētas) mūzikas skolu audzēkņi.
5. Vecuma grupas:
5.1.
1.grupa: 1. – 2.klase
5.2.
2.grupa: 3. – 4.klase
5.3.
3.grupa: 5. – 6.klase
5.4.
4.grupa: 7. – 9.klase
6. Programma:
6.1.
2 dažāda rakstura un stila skaņdarbi;
6.2.
konkursa programma jāatskaņo no galvas.
7. Programmas hronometrāža:
6.1.
1.grupa: līdz 6 minūtēm
6.2.
2.grupa: līdz 8 minūtēm
6.3.
3.grupa: līdz 10 minūtēm
6.4.
4.grupa: līdz 12 minūtēm
8. Vērtēšana:
8.1.
sniegumu vērtē ar Madonas novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu
apstiprināta žūrijas komisija;
8.2.
konkursa dalībniekus vērtē 25 ballu sistēmā;
8.3.
katra vecuma grupa tiek vērtēta atsevišķi;

8.4.
8.5.
8.6.

žūrijas vērtējums ir galīgs un nav apstrīdams;
visi konkursa dalībnieki, pedagogi un koncertmeistari saņem Pateicības rakstus;
konkursa laureāti saņem diplomus un balvas.

9. Vērtēšanas kritēriji:
9.1.
skaņdarba grūtības pakāpes atbilstība grupai – programmas izvēle;
9.2.
skaņdarba satura izpratne un mākslinieciskais sniegums;
9.3.
tehniskā izpildījuma līmenis;
9.4.
nošu teksta precizitāte;
9.5.
artistiskums un priekšnesuma kultūra.
10. Žūrijas tiesības:
10.1. piešķirt vairākas pirmās, otrās vai trešās vietas;
10.2. nepiešķirt kādu no vietām;
10.3. piešķirt Atzinības rakstu par veiksmīgu audzēkņa sniegumu;
10.4. izvirzīt dalībniekus laureātu koncertam (ja konkurss notiek klātienē).
11. Konkursa pieteikuma iesniegšanas termiņi un kārtība:
11.1. pieteikumi jāiesūta elektroniski līdz 2022.gada 1.martam uz e-pastu:
music@madona.lv ;
11.2. apmaksa jāveic līdz 2022.gada 1.martam un maksājuma uzdevums jāiesūta reizē
ar pieteikuma anketu;
11.3. pieteikums jāaizpilda katrā kategorijā atsevišķi pēc dotā pielikuma;
11.4. dalības maksa ir 10,00 euro par katru dalībnieku;
11.5. dalībnieka neierašanās gadījumā ziņot elektroniski uz e-pastu:
music@madona.lv ;
11.6. neierašanās gadījumā vai programmas neiesūtīšanas gadījumā dalības maksa
netiek atmaksāta;
11.7. mēģinājumu grafiks un uzstāšanās kārtība tiks izsūtīta līdz 2022.gada 8.martam;
11.8. ja konkurss notiks attālināti, tad gan pieteikumu, gan maksājumu apliecinošu
dokumentu, gan video ierakstus elektroniski iesūtīt līdz trešdienai, 2022.gada
9.martam (ieskaitot);
11.9. ierakstus iesūtīt izmantojot WeTransfer.com platformu: sadaļā “nosaukums”
ierakstīt Skolas nosaukumu, grupu, valsti, sadaļā “ziņa” – konkursa dalībnieka
vārdu, uzvārdu, programmu un pedagoga vārdu, uzvārdu.
12. Rekvizīti pārskaitījumam:
„Konkursa dalības maksa”
VIDZEMES JAUNO TALANTU ATBALSTA FONDS
REĢ.NR. 40008028780
ADRESE: BLAUMAŅA IELA 16, MADONA, LV-4801
AS „SWEDBANK”
KONTA NR. LV87HABA000140J041618
BIC:HABALV22

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pielikums Nr.1
“Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles audzēkņu konkurss”
Stīgu instrumentu spēles – vijoles spēles, alta spēles un čella spēles audzēkņiem
PIETEIKUMS
(Izglītības iestādes nosaukums)

Nr.p.
k.

Audzēkņa
vārds, uzvārds,
dzimšanas dati

Izglītības
programmas
nosaukums,
klase

Grupa

Pedagoga
vārds,
uzvārds

Koncertmeistara
vārds,
uzvārds

1.

Programma

1.
2.
E-pasts, uz kuru nosūtīt informāciju par konkursu:
Rekvizīti rēķina izrakstīšanai:
Direktors (vārds, uzvārds) :_____________________________
(paraksts)

Hronometrāža

1.
2.

