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IV Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkurss 
Flautas spēles audzēkņiem 

 
N O L I K U M S  

 
 

Organizētājs 
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Stopiņu novada Domi un Ulbrokas Mūzikas un 
mākslas skolas atbalsta biedrību BUMMS rīko Latvijas profesionālās ievirzes Mūzikas skolu 
audzēkņu konkursu Flautas spēlē.  
 
Konkursa mērķis 
Sekmēt Latvijas mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu audzēkņu profesionālo izaugsmi, uzstāšanās 
prasmi un pieredzi. 
 
Konkursa norise 
Attālināts video konkurss.  
Līdz 2021. gada 26.aprīlim iesūtīt pieteikumu, norādot tajā video linku uz youtube kanālu. Video 
nosaukumā norāda “IV Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkurss Flautas audzēkņiem” , 
konkursanta vārdu, uzvārdu, grupu. Aprakstā izpildījuma secībā jānorāda skaņdarba komponists un 
nosaukums. 
Abiem skaņdarbiem jābūt nofilmētiem vienlaidus bez rediģēšanas. 
Ja epidemioloģiskā situācija valstī pēc 2021. gada 9. aprīļa noteiks ierobežojumus attiecībā  uz 
profesionālo ievirzes izglītību - neatļaut nekāda veida individuālās nodarbības un konsultācijas 
klātienē: 

•   Netiks vērtēti video ieraksti, kuri filmēti izglītības iestādē un ar koncertmeistara dzīvo 
pavadījumu. 

• Konkursa dalībnieks spēlē ar ierakstītu pavadījumu. 
 
Konkursa dalībnieki 
1. Konkursā var piedalīties Latvijas mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu audzēkņi vecumā no 8 līdz 

15 gadiem (ieskaitot), kuri sagatavo konkursā paredzēto programmu. 
2. Konkursā drīkst piedalīties katrā grupā divi dalībnieki no vienas izglītības iestādes. 
3. Konkurss norisinās četrās vecuma grupās. 

Junioru grupa 8 - 9 gadi 
I grupa 10 - 11 gadi 
II grupa 12 - 13 gadi 
III grupa 14 - 15 gadi 

4. Audzēkņa vecums tiek noteikts uz konkursa dienu. 
5. Pieteikumā iesniegtā uzstāšanās programma nevar tikt mainīta. 
 
Konkursa programma 
Divi dažāda rakstura un stila skaņdarbi.  
Konkursa programma jāatskaņo no galvas. 
 
 



 

Programmas hronometrāža: 
Junioru grupa – līdz 5 minūtēm; 
I grupa - līdz 5 minūtēm; 
II grupa - līdz 7 minūtēm; 
III grupa - līdz 9 minūtēm. 
 
Vērtēšana 
Konkursa dalībnieku sniegums tiek vērtēts atsevišķi pa grupām 25 punktu sistēmā pēc kritērijiem: 

• skaņdarba grūtības pakāpes atbilstība grupai; 
• skaņdarba tehniskais izpildījums; 
• nošu teksta precizitāte; 
• skaņdarba mākslinieciskais izpildījums; 
• koptēls. 

 
Žūrijas locekļi savus audzēkņus nevērtē.  
Žūrijas vērtējums ir galīgs un nav apstrīdams.  
 
Pieteikumu iesniegšanas kārtība 
Pieteikumi jāsūta pēc noteiktā parauga (skat. pielikumu Nr.1) nosūtot Word formātā uz e-pastu: 
muzikas.skola@stopini.lv  līdz 2021. gada 26. aprīlim. 
Dalības maksa 10 EUR par katru dalībnieku.  
Pēc pieteikuma saņemšanas konkursa rīkotāji divu dienu laikā nosūta rēķinus uz pieteikumā norādīto 
e-pasta adresi. Maksājumi veicami ar pārskaitījumu.  
Dalības maksa iemaksājama līdz 2021. gada 14. maijam. Dalībnieki tiek apstiprināti konkursam pēc 
maksājuma saņemšanas. 
 
Apbalvošana 
Visi konkursa dalībnieki saņem Pateicību par piedalīšanos konkursā. 
Konkursa uzvarētājus apbalvo ar Diplomiem, Atzinības rakstiem.  
Pateicības raksti, Atzinības raksti un Diplomi tiks izsūtīti pa pastu uz pieteikumā norādīto adresi.  
 
Konkursa rezultātu paziņošana 27. maijā Skolas mājas lapā www.umms.lv 
sadaļā “Konkursi”. 
 
Organizatoru tiesības 
Dalības skola ir atbildīga par konkursa dalībnieka vecāka vai aizbildņa piekrišanas saņemšanu, ka 
dalībnieks tiek fiksēts audiovizuālā veidā.  
Pietiekuma iesūtīšana tiek uzskatīta par piekrišanu personas datu apstrādei. 
 
 
 
 
Kontaktinformācija:  
Žanna Stankeviča   Daina Treimane 
muzikas.skola@stopini.lv  daina.treimane@gmail.com  
tel.nr. 26897974   tel.nr. 2512523 


