
VIII Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 

Izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Kokles spēle 

audzēkņu konkursa ,,Iecava 2023” 

NOLIKUMS 

 

1. Konkursa mērķis: 

Veicināt Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu izglītības programmas Stīgu 

instrumentu spēle  – Kokles spēle audzēkņu profesionālo izaugsmi un koncertdarbību.  

2. Konkursa norises laiks un vieta: 

2023.gada 28.aprīlis, Iecavas Mūzikas un mākslas skola 

3. Konkursa dalībnieki: 

Konkurss norisinās 4 vecuma grupās: 

I grupa sagatavošanas -1.klašu audzēkņi 

II grupa 2.-3. klašu audzēkņi 

III grupa 4.-5. klašu audzēkņi 

IV grupa 6.-7.(8.) klašu audzēkņi 

4. Programma: 

 Visās grupās katrs konkursa dalībnieks atskaņo 2 – 3 kontrastējošus, dažāda 

rakstura, stila un laikmeta skaņdarbus.  

 Vienam no skaņdarbiem jābūt latviešu komponista oriģināldarbam vai 

tautasdziesmas apdarei.  

 Skaņdarbos jāizmanto dažādi spēles tehnikas veidi.  

 Visi skaņdarbi jāatskaņo no galvas, bez koncertmeistara. 

Programmas atskaņojuma kopējā hronometrāža: 

I grupas dalībniekiem – līdz 5 minūtēm; 

II grupas dalībniekiem – līdz 7 minūtēm; 

III grupas dalībniekiem – līdz 9 minūtēm; 

IV grupas dalībniekiem – līdz 11 minūtēm. 

Hronometrāžas pārsniegšanas gadījumā žūrija ir tiesīga dalībnieka sniegumu nevērtēt. 

5. Vērtēšana: 

Konkursa dalībnieku sniegums tiek vērtēts 25 ballu sistēmā. Katra grupa tiek vērtēta 

atsevišķi. Žūrijas komisiju apstiprina Iecavas Mūzikas un mākslas skolas direktors. 

Žūrijas locekļi savu audzēkņu uzstāšanos nevērtē. 

Konkursa žūrija vērtē: 

 atskaņojuma tehnisko kvalitāti; 

 skaņdarba satura izpratni un māksliniecisko sniegumu;  

 nošu teksta precizitāti; 

 skatuvisko kopiespaidu. 

 

Žūrijas vērtējums ir galīgs un nav apstrīdams. 



6. Apbalvošana: 

 Konkursa uzvarētājus apbalvo ar balvām, diplomiem un atzinības rakstiem. 

 

7. Dalības noteikumi: 

 Pieteikums (Pielikums Nr.1) jānosūta uz e-pastu iecavasmms@iecava.lv līdz 2023. 

gada 12. aprīlim. 

 Skaņdarbu notis 1 eksemplārā jānosūta uz Iecavas Mūzikas un mākslas skolu pa 

pastu līdz 2023. gada 19. aprīlim (pasta zīmogs) vai ieskenētas uz e-pastu 

iecavasmms@iecava.lv.  

 Dalības maksa – katram konkursa dalībniekam 20 eur.  

Dalības maksa pēc rēķina saņemšanas jāpārskaita līdz 19. aprīlim uz kontu: 

Valsts kase, LV50TREL9802589008000 

Iecavas Mūzikas un mākslas skola 

Reģ. Nr. 90000047547 

Grāfa laukums 1, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 

Dalībnieka neierašanās gadījumā, dalības maksa netiek atmaksāta 

8. Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi 

  Konkursa dalībnieki var tikt fotografēti un/vai filmēti, fotogrāfijas un 

audiovizuālais materiāls var tikt publiskots ar mērķi popularizēt mūzikas skolu 

audzēkņu radošās un mākslinieciskās aktivitātes un atspoguļot to norises sabiedrības 

interesēs un kultūrvēsturisko liecību saglabāšanā. Dalībnieks atlīdzību par to 

nesaņem. 

  Dalībnieka pedagogs ar atbildīgs par konkursa dalībnieka vecāka vai aizbildņa 

piekrišanas saņemšanu, ka dalībnieks var tikt fiksēts audio, audiovizuālā un 

fotogrāfiju veidā un viņa personas dati var tikt apstrādāti. 

 

Papildus informācija: 

 Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki vai izglītības iestāde. 

 Katram dalībniekam konkursa dienā tiek plānots mēģinājums mūzikas skolas zālē. 

 Konkursa norises un mēģinājumu laiki, kā arī uzstāšanās kārtība tiek paziņoti 

dalībniekiem līdz 2023. gada 21. aprīlim. 

 Skolotāji saņem apliecību par dalību profesionālās pilnveides programmā. 

 

Sīkāka informācija pa tālruni:  

26364864 (kokles spēles skolotāja Alise Veisa) 

26806044 (uzskaitvede Evita Vīksna) 

 

 

Skolas mājas lapa http://www.iecavasmms.lv 
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