
 

 

 
 

Aicinām piedalīties 
SOLFEDŽO UN MŪZIKAS TEORIJAS KONKURSĀ 

2019. gada 28. februārī  
plkst. 15.00 

IECAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ 
 
 
 

KONKURSA NOLIKUMS 
 

 Konkursa mērķis: veicināt profesionālās ievirzes izglītības audzēkņu interesi par mūzikas 
teorētiskajiem priekšmetiem, kā arī attīstīt spēju darboties komandā un uzlabot zināšanas solfedžo 
un mūzikas teorijā.  
  
 Konkursa norises vieta: Iecavas Mūzikas un mākslas skola, Iecava, Grāfa laukums 1. 
 
 Konkursa dalībnieki: Mūzikas un mākslas skolu komandas 4 audzēkņu sastāvā. Konkurss 
orientēts un Mūzikas un mākslas skolu 5.—8. klašu audzēkņiem, kuri apgūst solfedžo un mūzikas 
teoriju. 
 
 Konkursa uzbūve: 
 Ir piecas kategorijas, kurās atrodami solfedžo un mūzikas teorijas jautājumi par attiecīgo 
tēmu. Kategorijas* ir šādas: 
1) gammas un skaņkārtas; 
2) intervāli; 
3) akordi; 
4) metrs un ritms; 
5) tas bija sen! (1.—3. klašu Mūzikas mācības viela)**. 
   
  * Katrā kategorijā ietilpst dažādu grūtības pakāpju jautājumi; 
  ** Kategoriju jautājumu piemērus skatīt Pielikumā 2. 
 
Pašā jautājumā jau ir ietverts, vai tas ir jāatbild: 
a) dziedot; 
b) rakstot; 
c) runājot. 
 
 Konkursa norise: 
1) komanda izvēlas kategoriju; 
2) uz ekrāna parādās izvēlētās kategorijas jautājums; 
3) Komanda ir jāsniedz atbilde uz jautājumu tajā norādītajā formā (dziedot, rakstot vai runājot). 

Maksimālais atbildes apdomāšanas laika — 30 sekundes.  
 
 Vērtēšana un apbalvošana: 
 Konkursa dalībnieku komandas vērtē žūrijas komisija. Par pilnīgi pareizu atbildi žūrijas 
pārstāvis komandai piešķir 2 punktus, par daļēji pareizu atbildi — 1 punktu, par nepareizu atbildi — 
0 punktus.  
 Ja kāda komanda uz jautājumu sniedz nepareizu atibildi, nākamā komanda, atbildot uz šo 
jautājumu pilnīgi pareizi, var iegūt 1 punktu.  



 

 

 Uzvarētājkomandu noskaidro, saskaitot konkursa gaitā iegūto punktu summu. 
 Žūrijas vērtējums ir galīgs un nav apstrīdams.  
 Konkursa uzvarētājums apbalvo ar balvām, diplomiem un atzinības rakstiem. 
 
 Dalības noteikumi: 
 Komandas pieteikumu (Pielikums 1) sūtīt uz Iecavas Mūzikas un mākslas skolas e-pasta 
adresi iecavasmms@iecava.lv līdz 2019. gada 15. februārim.  
 Dalības maksa — katrai konkursa komandai 15 EUR. Dalības maksa jāpārskaita līdz 22. 
februārim uz kontu: 
  Iecavas Mūzikas un mākslas skola 
  Iecavas novads, Grāfa laukums 1 
  Reģ.nr. 90000047547 
  A/S SEB banka, kods: UNLALV2X 
  Konts: LV55UNLA0050021543658. 
 
 
Papildus informācija: iecavasmms@iecava.lv vai pa tālruni 26331024 (IMMS mūzikas teorētisko 
priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja Līva Grīnberga).  
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 Pielikums 1 
 

_____________________________________________________________________________ 
(izglītības iestāde) 

 
PIETEIKUMS 

 
SOLFEDŽO UN MŪZIKAS TEORIJAS KONKURSAM 

2019. gada 28. februārī  
Iecavas Mūzikas un mākslas skolā 

 
 

 komandas dalībnieki: 
  

Nr.p.k. Dalībnieka vārds, uzvārds 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

  
 Solfedžo un mūzikas teorijas skolotājs: ______________________________ 
 
  



 

 

Pielikums 2 
 

Kategoriju jautājumu piemēri: 
 

Kategorija gammas un skaņkārtas: 
 a) nodziedi tikai  uz leju melodisko dodiez minoru***; 
 b) uzraksti pentatoniku no skaņas fa; 
 c) atbildi — kurai mažora tonalitātei pie atslēgas ir divi bemoli. 
 
Kategorija intervāli: 
 a) uzraksti t4 no skaņas fa virzienā uz augšu; 
 b) atbildi — kāds intervāls ir l2 apvērsums; 
 c) nodziedi m3 no skaņas la virzienā uz leju; 
 
Kategorija akordi: 
 a) atbildi — no kādiem intervāliem veidojas pm53; 
 b) nodziedi akorda mi sol# si re vienu no atrisinājumiem; 
 c) uzraksti no skaņas la minora kvartsekstakordu (m64); 
 
Kategorija metrs un ritms: 
 a) atbildi — pie kāda metra pieder taktsmērs 4/4; 
 b) uzraksti punktēta ritma piemēru, kas ir vienu ceturtdaļu ilgs; 
 c) skandē ritmu (4 taktis, 2/4 taktsmērā), kurā izmantota šī ritma grupa: 
 
 
Kategorija tas bija sen!: 
 a) atbildi — kā vēl var nosaukt vijoles atslēgu; 
 b) uzraksti grafisko zīmi, kas attēlo klusuma brīdi mūzikā un ilgst divas ceturtdaļas; 
 c) nodziedi jebkādas tonalitātes ievadskaņas. 
 
 
 
*** jautājumiem, kas jāatbild dziedot, uz klavierēm tiks ieskandināta sākuma nots vai attiecīgās 
tonalitātes trijskanis (atkarībā no jautājuma specifikas).  

 

 

  

        


