
 
PIELIKUMS 

Nīcas novada domes 
2018.g.8.oktobra domes sēdes 

protokolam Nr. 15 

 
Nolikums 

IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu un 
mazo kameransambļu konkurss - festivāls 

 
Konkursa mērķi 

 

• Veicināt mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu un pedagogu 
pievēršanos kameransambļu muzicēšanai kā kolektīvās muzicēšanas formai. 

• Meklēt un atklāt jaunus talantus. 

• Pilnveidot audzēkņu spējas,  radošumu, individualitāti, savstarpējās 
sadarbības un skatuves kultūras prasmes. 

• Sekmēt citu Latvijas mūzikas skolu kolēģu pieredzes apmaiņu. 
 

Konkursa norises vieta, laiks 
 

• Konkurss notiks 2019. gada 22.martā 

• Konkurss norisināsies Nīcas kultūras nama Baltajā zālē (Bārtas iela 6, Nīca, 
Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV3473) 
 

Konkursa dalībnieki 
 

• Konkurss notiek četrās ansambļu kategorijās: 
1. Klavieru dueti (trio)  - pieteikumā minēt, ja vajadzīgas divas klavieres 
2. Instrumentālie kameransambļi ar klavierēm 
3. Viendabīgie kameransambļi (ne vairāk kā 5 dalībnieki ansamblī) 
4. Jauktie kameransambļi (ne vairāk kā 5 dalībnieki ansamblī) 

• Konkursa dalībnieki – profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu 2. – 
9.  klašu audzēkņi, kuri tiek vērtēti trijās vecuma grupās: 

1. A grupa: 2. – 3. klašu audzēkņi 
2. B grupa: 4. – 5. klašu audzēkņi 
3. C grupa: 6. – 9. klašu audzēkņi 

 
Konkursā ansambļa vecuma grupu nosaka pēc vecākā dalībnieka, 
festivālā vecuma grupas netiek ņemtas vērā. 
 

Konkursa programma 
 

• Konkursā jāatskaņo 2 instrumentāli dažāda rakstura skaņdarbi 

• Programmas atskaņošanas ilgums: 
1. A grupa – līdz 5 minūtēm 



2. B grupa – līdz 7 minūtēm 
3. C grupa – līdz 10 minūtēm 

 
Konkursa dalības maksa 

 

• Dalības maksa konkursā 15.00 EUR no ansambļa. 

• Dalības maksa jāpārskaita līdz 2019. gada 4. martam uz sekojošu kontu: 
Nīcas novada dome 
reģ. Nr. 90000031531 
Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pag., Nīcas novads, LV3473 
Konts :LV69HABA0551018868961 
AS Swedbank 
Kods HABALV22 
 

Vērtēšana un apbalvošana 
 

• Konkursu vērtē Nīcas Mūzikas skolas direktores apstiprināta žūrija trīs cilvēku 
sastāvā. 

• Ansambļu sniegums tiek vērtēts 25 ballu sistēmā. 

• Žūrijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams. 

• Visi konkursa un festivāla dalībnieki un pedagogi saņem pateicības rakstus. 
Konkursa uzvarētāji un viņu pedagogi saņem laureātu diplomus. 
 

Pieteikšanās 
 

• Pieteikumus konkursam un festivālam iesūtīt līdz 2018. gada 4. martam 
elektroniski: dina.sleze@nica.lv  (pieteikuma forma – Pielikums Nr.1, 
pielikums Nr. 2) 

• Iesniedzot pieteikumu, ansambļa dalībnieki, pedagogi piekrīt masu mediju 
klātbūtnei konkursa laikā, konkursa rīkotāju veiktajiem video ierakstiem, foto 
un to publikācijām. 

• Norises plāns un cita nepieciešamā informācija būs atrodama pēc 2019. gada 
8. marta Nīcas novada mājas lapā: www.nica.lv sadaļā Izglītība → Izglītības 
iestādes → Nīcas Mūzikas skola → Vairāk informācijas un izsūtīta 
dalībniekiem uz elektroniskajām adresēm. 

• Sīkāka informācija: 
26350168   Dina Sleže – Nīcas Mūzikas skolas direktore; 
29743826   Selvija Rabuško – klavierspēles un akordeona spēles metodiskās 

komisijas vadītāja; 
26427721  Sigita Briljonoka – Pūšaminstrumentu un stīgu instrumentu 

metodiskās komisijas vadītāja. 
 
Nīcas novada domes priekšsēdētājs                                           A.Petermanis 
 
 
 
 

mailto:dina.sleze@nica.lv
http://www.nica.lv/


 
 

Pielikums Nr. 1 
PIETEIKUMS 

I Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu un mazo 
kameransambļu konkursam 

 

 

 
Ansambļa sastāvs (vārds, 

uzvārds) 
Klase Instrumenti Skolotājs 

(vārds, uzvārds) 

    

    

    

    

    

 

Repertuārs Komponists Skaņdarba 
nosaukums 

Kopējā 
hronometrāža 

1.    

2.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skola, adrese, 
kontakttelefons, 

e - pasts 

Ansambļa 
kategorija 

Ansambļa 

grupa 

 

   



 
 
 

Pielikums Nr. 2 
PIETEIKUMS 

I Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu un mazo 
kameransambļu festivālam 

 

Skola, adrese, 
kontakktelefons, 

e - pasts 

Ansambļa 
kategorija 

  

 
Ansambļa sastāvs (vārds, 

uzvārds) 
Klase Instrumenti Skolotājs 

(vārds, uzvārds) 

    

    

    

    

    

 

Repertuārs Komponists Skaņdarba 
nosaukums 

Kopējā 
hronometrāža 

1.    

2.   

 
 


