
 

 

Mārupes Mūzikas un mākslas skola 
 

 

Noras Novikas VII Starptautiskais 

Mazās kamermūzikas konkurss 
 

N O L I K U M S 
 

Konkursa mērķi: 

 Atbalstīt un attīstīt kamermuzicēšanas tradīcijas, 

 Sekmēt dalībnieku skatuves pieredzi un starptautisku pedagogu pieredzes apmaiņu,  

 Attīstīt dažādu pilsētu un valstu sadarbību starp skolām un pedagogiem. 
 

 Konkursa norises vieta: Mārupes Mūzikas un mākslas skola 
Adrese: Latvija, Mārupes novads,  

Jaunmārupe, Mazcenu aleja 39, LV – 2166 
Tālruņi: +371 29135202 (koordinatore) 

+371 67933403 (skola) 
E-pasts: 

Mājas lapa: 
                                       muzikamarupe@inbox.lv 

http://muzikamakslamarupe.edu.lv 
       
  Konkursa norises laiks: 

 
2014.gada 9. - 11.aprīlis 

 
Konkursa programmā ansambļiem jāiekļauj vismaz 2 skaņdarbi ar līdzvērtīgām instrumentu 

partijām: 
1) skaņdarbs līdz 20.gadsimtam, 
2) 20. – 21.gadsimta skaņdarbs.  

Programmā vēlams viens savas valsts komponista skaņdarbs. Programmu atskaņot no galvas nav obligāti.  
 

Konkursa kategorijas, grupas, programmas hronometrāža  
Dalībnieki tiek sadalīti 3 vecuma grupās pēc dzimšanas gadiem. Ansambļa grupu nosaka pēc vecākā 

dalībnieka. Maksimālais ansambļu skaits no vienas skolas - 9 ansambļi.  
 

KATEGORIJAS 

Dzimšanas gadi / grupa / programmas hronometrāža 

 pieļaujamā hronometrāžas atkāpe + / - 1 min. 

2004.g. - 2007.g. 2001.g. - 2003.g. 1998.g. - 2000.g. 

 
I 
 

Klavieru  
ansambļi 

(2 - 4 dalībnieki) 

 
A grupa / 4 min.  

 
B grupa / 6 min. 

 
C grupa / 8 min. 

 
II  

Vienveidīgie  
instrumentālie ansambļi  

(2 - 12 dalībnieki) 

 
D grupa / 4 min. 

 
E grupa / 6 min. 

 
F grupa / 8 min. 

 
III  

Mazie instrumentālie 
kameransambļi 
(2 - 4 dalībnieki) 

 
G grupa / 4 min. 

 
H grupa / 6 min. 

 
I grupa / 8 min. 

 
IV  

Lielie instrumentālie 
kameransambļi 
(5 - 12 dalībnieki) 

 
J grupa / 4 min. 

 
K grupa / 6 min. 

 
L grupa / 8 min. 
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Starptautisku žūrijas komisiju apstiprina Mārupes Mūzikas un mākslas skolas direktore. Žūrijas 
komisijas lēmums ir neapstrīdams.  

 
Dalības maksa 20 EUR katram dalībniekam  

* Pieteikuma formas 6.punktā skatīt Dalības maksas veikšanas kārtība. 

Dalības maksa 30 EUR katram dalībniekam, kurš piedalās divās konkursa kategorijās 
* Pieteikuma formas 3.punktā atzīmēt, ja piedalās 2 kategorijās. 

 
Konkursa uzvarētāji saņem Laureātu diplomus, medaļas, uzstājas Laureātu koncertā.  
Veiksmīgākajiem konkursa dalībniekiem žūrijas komisija piešķir Atzinības rakstus, piemēram, Par 

labāko savas valsts komponista skaņdarba izpildījumu, Par veiksmīgi veidotu aranžiju u.c., kā arī tiek piešķirtas 
konkursa atbalstītāju un organizatoru balvas. 
 

Visi dalībnieki un pedagogi saņem konkursa organizatoru Pateicības.  
Visi ansambļi saņem konkursā sasniegtā rezultāta Sertifikātu.  

  
Konkursa ietvaros tiks rīkota pedagogu un žūrijas Metodiskā apspriede, par ko tiks izdota Apliecība.  
Konkursa dalībnieku brīvais laiks tiks organizēts. 
 
Lai piedalītos konkursā, līdz 2014.gada 10.februārim (ieskaitot) elektroniski uz 

muzikamarupe@inbox.lv jānosūta:  
1) ansambļa * Pieteikuma forma, 
2) digitālais ansambļa foto. 

 Pieteikuma formas 6.punktā noteikti norādīt izvēlēto Dalības maksas veikšanas kārtību un līdz 
2014.gada 1.martam samaksāt dalības maksu. Dalībnieki tiek apstiprināti konkursam pēc 
maksājuma saņemšanas.  

 Ierodoties uz konkursu, dalībniekiem līdzi jābūt personu apliecinošs dokuments, kas 
jāuzrāda pēc pieprasījuma. 

 
Vietu skaits ierobežots.  
Neierašanās gadījumā dalības maksu neatmaksā.  
Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki.  
 
Konkursa norises plāns tiks publicēts 2014.gada 25.martā Mārupes Mūzikas un mākslas skolas mājas 

lapā http://muzikamakslamarupe.edu.lv 
Papildus informācija:   muzikamarupe@inbox.lv 

+371 29135202 - konkursa koordinatore  
direktores vietniece mācību darbā Inese Bušmane  

 
* Pieteikuma forma:   

 http://muzikamakslamarupe.edu.lv 
 http://kriic.lv/kat/konkursi/muzika 
 http://www.music.lv/epta/notikumi.htm 

 
 

Konkursa atbalstītāji: 
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