


4. KONKURSA UZDEVUMI 

 

4.1. Attīstīt jauno koncertmeistaru muzicēšanas prasmi. 

4.2.Veicināt jaunu klavieru ansambļu un kameransambļu ar klavierēm izveidi. 

4.3.Atbalstīt ansambļu un koncertmeistaru māksliniecisko izaugsmi. 

4.4.Akcentēt koncertmeistaru, kamermūziķu kolektīvās muzicēšanas nozīmību un vērtību 

mūsdienās. 

4.5.Nodrošināt Latvijas un citu valstu kolēģu pieredzes apmaiņu. 

4.6.Sekmēt dalībnieku skatuves pieredzi, paplašināt  repertuāru un uzstāties profesionālas 

žūrijas priekšā. 

 

5. KONKURSA NORISES VIETA UN LAIKS 

 

5.1.Norises laiks: 2023. gada 27. aprīlis un 28. aprīlis  

5.2.Norises vieta: MIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas, Melngaiļa 

koncertzāle, Ausekļu iela 11/15, Liepāja. 

 

 

6. KONKURSA NOTEIKUMI 

 

6.1.Konkurss notiek trīs kategorijās.  

6.2.Dalībnieki tiek iedalīti trīs un četrās vecuma grupās. Pēc konkursa dalībnieku pieteikuma 

skaita saņemšanas, tiks noteikta  konkursantu uzstāšanās diena 27. vai 28. aprīlis. 

6.3.Konkursa rīkotāju mājas lapā  www.lmmdv.edu.lv/konkursi pēc 2023. gada 20. aprīļa būs 

pieejama katras dienas kārtība ar dalībnieku uzstāšanās secību. 

6.4.Klavieru ansambļa un instrumentālā ansambļa ar klavierēm grupu nosaka pēc vecākā 

dalībnieka dzimšanas datiem. Solisti – ilustratori var būt gan vokālisti, gan 

instrumentālisti, gan audzēkņi, gan pedagogi. 

6.5.Konkursa kategorijas, vecuma grupas, programmas hronometrāža: 

 

Kategorija Grupa / vecums / programmas hronometrāža 
 

Klavierpavadījums 

(koncertmeistars un 

ilustrators) 

I grupa               

 13 - 15 gadi 

līdz 10 min. 

II grupa             

16 - 18 gadi 

līdz 12 min. 

III grupa               

19 -  21 gadi 

līdz 15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

http://www.lmmdv.edu.lv/konkursi


Kategorijas Grupa / vecums / programmas hronometrāža 

 

Klavieru ansambļi              

A grupa                         

7 – 9 gadi          

līdz 5 min. 

 

B grupa                   

10 – 12 gadi    

līdz 8 min. 

C grupa             

13 – 15 gadi         

līdz 12 min. 

D grupa            

16 – 20 gadi        

līdz 15 min. 

 

Instrumentālie 

kameransambļi ar 

klavierēm  

  

E grupa              

7 – 9 gadi          

līdz 5 min. 

F grupa    

10 – 12 gadi                        

līdz 8 min. 

G grupa             

13 – 15 gadi   

līdz 12 min. 

H grupa             

16 – 20 gadi 

līdz 15 min. 

 

6.6.Konkurss ir atklāts un notiks vienā kārtā, divās dienās. 

6.7.Uzstāšanās kārtību nosaka konkursa rīkotāji. 

6.8.Dalības maksa konkursā 20,00 EUR par katru konkursa dalībnieku. 

6.9.Dalības maksa ir jāpārskaita līdz 2023. gada 18. aprīlim uz Biedrības “Kurzemes 

radošās industrijas attīstības centrs” bankas kontu maksājuma mērķi norādot 

dalībnieka Vārds, Uzvārds, kategorija un grupa.  

 

 

Rekvizīti: 

 

 

 

 

7. KONKURSA PROGRAMMA 

 

7.1.Visu grupu dalībnieki atskaņo divus dažāda rakstura, tempa un stila skaņdarbus. 

7.2. Konkursā drīkst atskaņot gan orģināldarbus, gan pārlikumus (pieteikumā jānorāda 

pārlikuma autors). 

7.3.Ierodoties uz konkursu, notis jāiesniedz žūrijas komisijai. 

7.4.Konkursa dalībniekiem ir tiesības programmu atskaņot pēc notīm. 

7.5.Pieteikumā iesniegtā uzstāšanās programma nevar tikt mainīta. 

 

 

8. VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA 

 

8.1.Dalībnieku sniegumu vērtēs MIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas 

izveidota un apstiprināta žūrija ne mazāk kā trīs cilvēku sastāvā. 

8.2.Žūrijas sastāvs tiks paziņots konkursa norises vietā. 

8.3.Žūrijas komisijas locekļu klavieru ansambļi, instrumentālie kameransambļi un 

koncertmeistari nedrīkst piedalīties konkursā. 

8.4.Konkursa noteikumi stingri tiks ņemti vērā un pārkāpumu gadījumā ansambļi tiks 

diskvalificēti. 

8.5.Ansambļu sniegums tiks vērtēts 25 punktu sistēmā. 

Biedrība “Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs” 

Reģ. Nr. 40008143738 

Alejas iela 18/20, Liepāja, LV-3401 

Banka AS SEB banka 

Konta Nr. LV62UNLA0050014480768 



8.6.Žūrijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams. 

8.7.Visi konkursa dalībnieki saņems pateicības rakstus. 

8.8.Konkursa uzvarētāji saņems laureātu diplomus un balvas. 

8.9.Konkursa dalībnieki, saskaņā ar iegūto vērtējumu, I, II, III vietas diplomus un Atzinības 

rakstus.  

8.10. Konkursā var tikt pasniegta arī Grand Prix balva, ko noteiks žūrija, apkopojot visu 

grupu augstākos rezultātus. 

8.11. Var tikt piešķirtas arī specbalvas. 

8.12. Apbalvošana notiks abās konkursa dienās. 

8.13. Žūrijai ir tiesības arī nepiešķirt diplomus ar balvām. 

 

 

9. PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA 

 

9.1.Pieteikumus Starptautiskajam klavierspēles audzēkņu klavieru ansambļu, kameransambļu 

(ar klavierēm), koncertmeistaru konkursam pieņem elektroniski līdz 2023. gada 12. 

aprīlim (ieskaitot). 

9.2.Pieteikuma anketas kategorijām: 

9.2.1. Klavieru ansambļi un Instrumentālie kameransambļi ar klavierēm 

9.2.2. Klavierpavadījums (koncertmeistars un ilustrators) 

9.3.Konkursa dienā, konkursa rīkotāji ir tiesīgi prasīt uzrādīt personas apliecinošu dokumentu. 

9.4.Pieteikumam jāpievieno ansambļa fotogrāfija (augstas izšķirtspējas JPG formātā) 

9.5.Norises plāns un cita nepieciešamā informācija būs atrodama pēc 2023. gada 20. aprīļa 

konkursa rīkotāju mājas lapā  www.lmmdv.edu.lv/konkursi  

 

 

10. PERSONAS DATU APSTRĀDE 

 

10.1. Personas datu pārzinis ir MIKC „Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola”, 

juridiskā adrese: Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV-3401.  

10.2. Iesniedzot pieteikuma anketu dalībnieks vai tā likumīgais pārstāvis apliecina, ka ir 

iepazinies ar konkursa nolikumu, tai skaitā personas datu apstrādes noteikumiem, kas 

pieejami www.lmmdv.edu.lv sadaļā datu aizsardzība. Līdz VII Starptautiskais 

klavierspēles audzēkņu klavieru ansambļu, instrumentālo kameransambļu ar klavierēm, 

koncertmeistaru konkurss sākumam dalībniekam, vai dalībnieka likumīgajam pārstāvim 

ir tiesības prasīt, lai dalībnieka personas datus papildina, labo vai pārtrauc to apstrādi, tādā 

gadījumā atsaucot dalību pasākumā. Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu, pasākuma 

laikā var tikt uzņemti foto, video un audio materiāli, kuros var būt redzams dalībnieks. 

Uzņemtie foto, video un audio materiāli un konkursa rezultāti var tikt publicēti skolas 

mājas lapā  www.lmmdv.edu.lv un skolas sociālo tīklu kontos. 

 

SĪKĀKA INFORMĀCIJA: 

   

Līga Elere  Kristīne Varažinska 

   
MIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 

vidusskolas, izglītības programmas 

Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle vadītāja 

un konkursa mākslinieciskā vadītāja 

 MIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 

vidusskolas Izglītības metodiķe Mūzikas 

izglītības programmām 

   

+371 29476656  +371 26430635 

liga.elere@lmmdv.edu.lv    kristine.varazinska@lmmdv.edu.lv  

 

https://forms.gle/UaGGfBvZLoRWTen59
https://forms.gle/Ueggpr52qt5KfUL7A
http://www.lmmdv.edu.lv/konkursi
http://www.lmmdv.edu.lv/
http://www.lmmdv.edu.lv/
mailto:liga.elere@lmmdv.edu.lv
mailto:kristine.varazinska@lmmdv.edu.lv
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