
VII Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 

Izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle- Kokles spēle 

audzēkņu konkursa 

NOLIKUMS 

 

 
Konkursa mērķis: 

 Veicināt Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu izglītības programmas 

Stīgu instrumentu spēle-Kokles spēle audzēkņu profesionālo izaugsmi un 

koncertdarbību. Iecavas Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Iecavas novada domi 

organizē VII Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu izglītības programmas Stīgu 

instrumentu spēle-Kokles spēle audzēkņu konkursu. 

 

Konkursa norises laiks un vieta: 

 2019.gada 26.aprīlis, Iecavas Mūzikas un mākslas skola, Grāfa laukums 1. 

 

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 

 

Programma: 

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

rakstura (parādot gan tehniskās spējas, gan kantilēnu), stilu un laikmeta 

skaņdarbus.  

 Vienam no skaņdarbiem jābūt komponista Viļņa Salaka 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 10 minūtēm 

IV grupas dalībniekiem – līdz 13 minūtēm 

Hronometrāžas pārsniegšanas gadījumā žūrija ir tiesīga dalībnieka sniegumu nevērtēt. 

 

Vērtēšana: 

 Konkursa dalībniekus vērtē žūrijas komisija 25 punktu sistēmā. Katra grupa 

tiek vērtēta atsevišķi. Žūrijas komisiju apstiprina Iecavas Mūzikas un mākslas skolas 

direktors. Konkursa žūrija vērtē: 

 repertuāra atbilstību nolikuma prasībām 

 atskaņojuma tehnisko kvalitāti  

 skaņdarba satura izpratni un māksliniecisko sniegumu.  

 nošu teksta precizitāti 

 skatuvisko kopiespaidu 

Žūrijas vērtējums ir galīgs un nav apstrīdams. 

 

 

 



Apbalvošana: 

 Konkursa uzvarētājus apbalvo ar balvām, diplomiem un atzinības rakstiem. 

Konkursa apbalvošana un laureātu koncerts (atkarībā no dalībnieku skaita) notiks 

2019.gada 26.aprīlī Iecavas Mūzikas un mākslas skolas koncertzālē. 

 

Dalības noteikumi: 

 Dalībnieku pieteikumus (Pielikums Nr.1.) un skaņdarbu notis 1 eksemplārā 

sūtīt uz Iecavas Mūzikas un mākslas skolu pa pastu līdz 2019.gada 5.aprīlim (pasta 

zīmogs) vai e-pastu iecavasms@iecava.lv. Pieteikuma formu var atrast Iecavas 

Mūzikas un mākslas skolas interneta mājas lapā sadaļā Kokles spēles konkurss. 

 Jāiesūta: 

  Pieteikuma forma 

  Skaņdarbu notis 1 eksemplārā 

Rekvizīti rēķina izrakstīšanai 

 Skolas adrese: 

Iecavas Mūzikas un mākslas skola 

Grāfa laukums 1, Iecava 

LV-3913 

 Dalības maksa – katram konkursa dalībniekam 10 EUR. Dalības maksa 

jāpārskaita līdz 12.aprīlim uz sekojošu kontu: 

Iecavas Mūzikas un mākslas skola 

Iecavas nov., Iecava, Grāfa laukums 1 

Reģ.Nr. 90000047547 

A/S SEB banka, kods: UNLALV2X 

Konts: LV55UNLA0050021543658 

Dalībnieku neierašanās gadījumā, dalības maksa netiek atmaksāta. 

 

Papildus informācija: 

 Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki vai mūzikas 

izglītības iestāde. 

 Katram dalībniekam konkursa dienā tiek piedāvāts mēģinājums 

mūzikas skolas zālē. 

 Konkursa norises un mēģinājumu laiki, kā arī uzstāšanās kārtība tiks 

paziņoti katram dalībniekam līdz 2019. gada 12.aprīlim. 

 

Informācija pa telefonu 63942469 

Direktore Zane Andžāne 63942469 

Kokles spēles skolotāja Alise Veisa 26364864 

Interneta mājas lapa http://www.iecavasmms.lv 
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         Pielikums Nr.1  

 

(mūzikas izglītības iestāde) 

 

 

PIETEIKUMS 

VII Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu izglītības programmas Stīgu 

instrumentu spēle – Kokles spēle audzēkņu konkursam 

 
Nr.p.

k. 

Audzēkņa 

vārds, uzvārds,  

Klase, 

grupa 

Skolotāja 

vārds, uzvārds, 

e-pasta adrese, 

Tālr.nr. 

Skolas 

 e-pasta 

adrese  

Programma Kopējā 

hronometrāža 

       

 
 

 

Direktors:____________________        

Programmas Stīgu instrumentu spēle-Kokles spēle vadītājs: ____________________ 

 

 

 

 

Skolas rekvizīti (rēķina izrakstīšanai): 

 

 


