
 

V	Mazpilsētu1	un	lauku	mūzikas	skolu	konkurss		Flautas	spēles	audzēkņiem	“FLAUTU	BALSIS”	
 

 
 

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Ropažu novada pašvaldību un Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrību BUMMS  
2022. gada 28. aprīlī rīko Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas skolu audzēkņu konkursu Flautas spēlē “FLAUTU BALSIS”. 
 
Konkursa mērķis 

1. Sekmēt Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu profesionālo izaugsmi, uzstāšanās prasmi un pieredzi. 
2. Popularizēt Ropažu novada, Stopiņu pagasta kultūrvides aktivitātes un atpazīstamību Latvijā.   

 
Konkursa norises laiks un vieta 
2022. gada 28. aprīlī, Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola, Institūta ielā 1 B, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.  
Klātienē, atbilstoši konkursa norises laikā Valstī noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām.  
 
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. Konkurss norisinās 3 (trīs) vecuma grupās. 
Junioru grupa 8 - 9 gadi 
I grupa 10 - 11 gadi 
II grupa 12 - 13 gadi 
III grupa 14 - 15 gadi 
 

3. Audzēkņa vecums tiek noteikts uz konkursa dienu. 
4. Konkursā no vienas skolas var piedalīties ne vairāk kā divi audzēkņi katrā grupā. 
5. Pieteikumā iesniegtā uzstāšanās programma nevar tikt mainīta. 
 
Konkursa programma 
Divi dažāda rakstura un stila skaņdarbi. 

 
1 Izņemot septiņas Latvijas valstspilsētas — Daugavpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Ventspils. 
 



 

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 ballu sistēmā.  
Žūrijas locekļi savus audzēkņus nevērtē.  
Žūrijas vērtējums ir galīgs un nav apstrīdams.  
 
Apbalvošana 
Visi konkursa dalībnieki saņem Pateicību par piedalīšanos konkursā. 
Konkursa uzvarētājus apbalvo ar Diplomiem, Atzinības rakstiem un balvām.  
Skolotāji saņem apliecību par dalību profesionālās pilnveides programmā. 
 
Dalības maksa: EUR 15,00 par katru dalībnieku.  
Pēc pieteikuma saņemšanas konkursa rīkotāji nosūta rēķinus uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Maksājumi veicami ar pārskaitījumu.  
Rēķina oriģinālu varēs saņemt konkursa dienā.  
Dalības maksa iemaksājama līdz 2022. gada 28. aprīlim.  
Dalībnieka neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta. Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz dalībnieki. 
 
Precīzi un pilnīgi aizpildīti Pieteikumi pēc noteiktā parauga (skat. pielikumu Nr.1) jāiesūta līdz 2019. gada 20. aprīlim. 
 
Pieteikumi jāsūta uz e-pastu: muzikas.skola@ropazi.lv 
 
Konkursa norises kārtība tiks nosūtīta uz pieteikumā norādīto e-pastu līdz 2022. gada 25. aprīlim. 
 
Kontaktinformācija 
Par konkursa norisi: Sabīne Balode tālr.26615036  
Par rēķiniem: Diāna Laganovska tālr. 29152606  
 
 



 

 
Pielikums Nr.1 

 
 

PIETEIKUMS 
V Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursam Flautas spēles audzēkņiem. “FLAUTU BALSIS” 

 
 

Dalībnieka 
vārds, uzvārds 

Dzimšanas dati 
dd.mm.gggg Grupa Skolotāja 

vārds, uzvārds 
Koncertmeistara 
vārds, uzvārds Programma Kopējā 

hronometrāža 

       

       

 
Maksātāja rekvizīti rēķinam: 

Maksātājs  
Adrese   
Reģistrācijas numurs  
Banka  
Konta numurs  

 
 
Direktors ____________________ 
Datums   
 
 

 


