
 

Latvijas vispārizglītojošo skolu pamatizglītības programma ar augstākiem 

plānotajiem rezultātiem kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 

mācību jomas mācību priekšmetā mūzikā  

Muzikāli radošo kameransambļu konkursa 

NOLIKUMS 

I. Konkursa mērķis un uzdevumi: 

 Attīstīt talantīgo skolēnu radošumu mūzikā, instrumenta spēlē, solo 

dziedāšanā; 

 Sekmēt audzēkņu tehnisko un māksliniecisko izaugsmi; 

 Atbalstīt audzēkņu nepieciešamību izteikt un apliecināt sevi 

kopmuzicēšanā, veicināt skatuvisko pieredzi; 

 Veicināt pašcieņas sajūtas, līderības, sadarbības un sapratnes 

iemaņu attīstību; 

 Noskaidrot labākos izpildītājus, kuri muzikālo izglītību iegūst 

Latvijas vispārizglītojošo skolu pamatizglītības programmā ar 

augstākiem plānotajiem rezultātiem kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā mācību jomas mācību priekšmetā mūzikā;  

  Sekmēt kontaktu veidošanos mūzikas draugu vidē. 

II. Rīkotāji 

Konkursu rīko Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas mūzikas metodiskā 

grupa sadarbībā ar Dienvidkurzemes novada Izglītības pārvaldi. 

III. Laiks un vieta 

2023.gada 8. februāris plkst.12.00 , Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas 

aktu zālē. 

IV. Dalībnieki 

Latvijas vispārizglītojošo skolu pamatizglītības programmas ar augstākiem 

plānotajiem rezultātiem kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 



mācību jomas mācību priekšmetā mūzikā skolēni, kuri apgūst instrumenta 

spēli vai solo dziedāšanu. 

Skolēni piedalās 2 vecuma grupās: 

jaunākā grupa: 2.-6. klases skolēni; 

vecākā grupa 7.-9. klases skolēni. 

V. Konkursa nosacījumi. 

Katrā vecuma grupā tiek veidoti kameransambļi tikai skolēnu sastāvā,  no 

2- 4 dalībniekiem. Obligātā prasība, ansambļa sastāvā ir  viens pianists, 

kurš muzicē kopā ar jebkādu citu instrumentu vai dziedātāju sastāvu.  

Jaunākā grupa konkursa programmu atskaņo no galvas. 

Vecākā grupa, vadoties no nošu teksta sarežģītības pakāpes ansambļa 

saspēlē, var spēlēt nošu tekstu no notīm. 

No katras mācību iestādes konkursā drīkst piedalīties 2 kameransambļi 

katrā vecuma grupā. 

VI. Konkursa programma: 

Abās konkursa vecuma grupās kameransambļi atskaņo 2 dažāda rakstura 

brīvas izvēles, jebkāda žanra un stila  skaņdarbus. Konkursā netiek 

izmantotas skaņu pastiprinošas iekārtas, fonogrammas. Tiek izmantoti 

tikai akustiskie instrumenti. 

Kopējais uzstāšanās ilgums katram ansamblim nedrīkst pārsniegt: 

 ▪jaunākajā grupā 5 minūtes; 

 ▪vecākajā grupā  8 minūtes. 

VII. Vērtēšanas kritēriji 

Sniegums tiek vērtēts pēc vecuma grupām 10 punktu sistēmā. 

Vērtējumā uzsvars tiek likts uz gaumīgu kopiespaidu, kopā muzicēšanas 

un saklausīšanās prasmēm, māksliniecisko izpildījumu, skatuves kultūru. 

Nošu materiāla iesniegšana nav nepieciešama. 

VIII. Konkursa vērtēšana un apbalvošana 

Konkursu vērtē neatkarīga žūrija 3 cilvēku sastāvā, kuri nav iesaistīti 

skolēnu sagatavošanā. 

Kameransambļa dalībnieki katrā vecuma grupā iegūst I, II, III pakāpes 

Dienvidkurzemes novada Izglītības pārvaldes diplomus, kuros atspoguļoti 



punkti žūrijas kopvērtējumā, kā arī Zenta Mauriņas Grobiņas novada 

vidusskolas pateicības par piedalīšanos katram dalībniekam.  

Katrā vecuma grupā 3 labākie kameransambļi iegūst piemiņas balvas. 

Žūrijas vērtējums ir galīgs un neapstrīdams. 

IX. Pieteikumi 

Pieteikumi jāsūta elektroniski uz e-pastu : anelere@inbox.lv līdz 2023. 

gada 16. janvārim. 

Zināšanai: 

 Konkursa rīkotāji nodrošina telpu mēģināšanai, nelielu laiku 

mēģinājumam zālē. Zālē ir kabineta flīģelis. Ir iespēja nodrošināt ar nošu 

pultīm, marimbu, bungu komplektu, koncertkokli. 

Skolas ēdnīcā ir iespēja paēst siltas pusdienas par savu naudu. 

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas - mūzika 

koordinatore Dienvidkurzemes novadā Anita Elere (mob.tālr. 28347481) 

 

 

SASKAŅOTS 

Zentas Mauriņas  

Grobiņas vidusskolas direktore Laila Roga 

2022. gada 20. septembrī 
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