
Izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle - 
Klavierspēle audzēkņiem 

Liepājas I Starptautiskais pianistu konkurss  

“Piano frequency” 

 
                                  NOLIKUMS 

 

                                  KONKURSU ORGANIZĒ: 

PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” 

KONKURSA MĒRĶIS : 

Veicināt bērnu un jauniešu profesionālo interesi par klaviermūzikas klasiskām 
vērtībām un mūsdienu klaviermūzikas inovācijām, tendencēm. 

KONKURSA UZDEVUMI: 

1. Motivēt klavierspēles audzēkņus attīstīt savu talantu un prasmes dažādos 
mūzikas stilos no baroka laikmeta līdz mūsdienām. 

2. Pilnveidot audzēkņu radošo, tehnisko, māksliniecisko izaugsmi un skatuves 
pieredzi. 

3. Popularizēt klasiskās mūzikas vērtību un mūsdienu inovācijas klavierspēlē. 
4. Veidot jaunus, starptautiskus kontaktus un sekmēt pieredzes apmaiņu starp 

Latvijas un ārvalstu mūzikas skolām. 
5. Atklāt un atbalstīt jaunos klavierspēles talantus. 

 

VIETA, LAIKS: 

Norises vieta: Koncertzāle “Lielais Dzintars”, Kamerzāle (Liepājā, Radio ielā 8) 

Norises laiks: 2018.gada 12.decembris 

 



KONKURSA DALĪBNIEKI, KATEGORIJA, VECUMS, 

KONKURSA PROGRAMMA, HRONOMETRĀŽA: 

Konkursa dalībnieki ir izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle 
audzēkņi. 
Konkurss notiek 4 kategorijās, 4 vecuma grupās. 
Konkursa programma : 1) J.S.Baha polifonija  2) Virtuozs skaņdarbs vai etīde                      
3) Brīvas izvēles skaņdarbs 

Kategorija Vecums Konkursa programma Hronometrāža - /+ 
1 min 

 
 
 

A kategorija 
 
 

 
 
 

7 - 9 gadi 

1)J.S.Bahs Polifonija 
2)Virtuozs skaņdarbs vai etīde                      
3)Brīvas izvēles skaņdarbs 
(drīkst atskaņot arī neakadēmiska stila 
skaņdarbu ar mūsdienu mūzikas 
tendencēm dalībnieku izpratnē) 
 

 
 
 

5-7 min 

 
 
 

B kategorija 

 
 
 

10 - 12 gadi 

1)J.S.Baha Polifonija 
2)Virtuozs skaņdarbs vai etīde                               
3) Brīvas izvēles skaņdarbs 
(drīkst atskaņot arī neakadēmiska stila 
skaņdarbu ar mūsdienu mūzikas 
tendencēm dalībnieku izpratnē) 

 
 
 

6-8 min 

 
 
 
 

C kategorija 

 
 
 
 

13 - 15 gadi 

1)J.S.Baha Polifonija ( ne mazāk, kā 3 
balsis) 
2)Virtuozs skaņdarbs vai virtuoza 
koncerta stila etīde  
3)Brīvas izvēles  skaņdarbs 
(drīkst atskaņot arī neakadēmiska stila 
skaņdarbu ar mūsdienu mūzikas 
tendencēm dalībnieku izpratnē) 

 
 
 
 

9-12 min 

 
 
 

D kategorija 

 
 
 

16 - 20 gadi 

1)J.S.Baha Polifonija  
 (ne mazāk, kā 3 balsis) 
2)Virtuozs skaņdarbs vai virtuoza 
koncerta stila etīde 
3)Brīvas izvēles skaņdarbs 
(drīkst atskaņot arī neakadēmiska stila 
skaņdarbu ar mūsdienu mūzikas 
tendencēm dalībnieku izpratnē) 

 
 
 
 

12 -15 min 

 

Dalībnieku vecuma robeždatums ir 2018. gada 12. decembris. 
 

 
 



NOTEIKUMI: 
 
 Konkurss ir atklāts un notiks vienā kārtā,vienā dienā. 
 Konkursā atskaņo oriģināldarbu. Brīvas izvēles skaņdarbs var tik izvēlēts gan 

oriģināldarbs, gan aranžija, gan neakadēmiska stila skaņdarbs (pieteikumā 
jānorāda aranžijas autors). 

 Ierodoties uz konkursu, notis jāiesniedz žūrijas komisijai.  
 Konkursa dalībniekiem programma jāatskaņo no galvas. 
 Pieteikumā iesniegtā uzstāšanās programma nevar tikt mainīta.  
 Uzstāšanās kārtību nosaka konkursa rīkotāji. 
 Iesniedzot pieteikumu, konkursanti piekrīt masu mediju klātbūtnei konkursa 

laikā, kā arī konkursa rīkotāju veiktajam audio un video ierakstam. 
 Konkursa dalībnieki uzstājas koncerttērpos. 
 Ceļa, naktsmītņu un ēdināšanas izdevumus apmaksā konkursa dalībnieki. 
 Dalības maksa konkursā - 25 EUR no dalībnieka. 
 Konkursa organizatori konkursa dienā ir tiesīgi lūgt uzrādīt personu apliecinošu 

dokumentu, lai pārliecinātos, vai grupa ir izvēlēta atbilstoši vecumam.  
 Dalībnieku pieteikumu anketas iesūtīt līdz 26. oktobrim.   
 Maksājuma kārtība tiks nosūtīta līdz 31. oktobrim. 

 

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA: 

• Dalībnieku sniegumu vērtēs PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 
vidusskolas izveidota un apstiprināta žūrija, ne mazāk kā trīs cilvēku sastāvā. 

• Žūrijas sastāvs tiks paziņots konkursa norises vietā. 
• Žūrijas komisijas locekļu audzēkņi nedrīkst piedalīties šajā konkursā. 
• Konkursa nolikuma noteikumu neievērošanas gadījumā, dalībnieki var tikt 

diskvalificēti. 
• Dalībnieka sniegums tiks vērtēts 25 punktu sistēmā. 
• Žūrijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams. 
• Dalībniekiem tiek piešķirti 1., 2., 3. vietas diplomi, balvas un atzinības par 

piedalīšanos konkursā. 
• Atzinības par audzēkņu sagatavošanu saņem arī dalībnieku skolotāji.  
• Žūrija ir tiesīga kādu no balvām vai godalgotām vietām nepiešķirt. 
• Apbalvošana notiks pēc katras konkursa kategorijas. 

 

  



PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA: 

Pieteikumus Liepājas I Starptautiskajam Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle 
konkursam “Piano frequency” pieņemam līdz 2018. gada 26. oktobrim. 

Pieteikumi iesniedzami elektroniski, nosūtot uz e-pastu sintija.piraga@lmmdv.edu.lv 
(pieteikuma forma – Pielikums Nr.1) 

 Maksājuma kārtība tiks nosūtīta līdz 31. oktobrim. 

Norises plāns un cita nepieciešamā informācija būs atrodama pēc 2018. gada 15. 
novembra konkursa rīkotāju mājas lapā www.lmmdv.edu.lv, sadaļā „Mūzika”. 

 

Sīkāka informācija: 

Sintija Pīrāga +371 26749121 

Līga Elere +371 29476656  

 

 

 

 

 

 

  

mailto:sintija.piraga@lmmdv.edu.lv


 

Pielikums 

 

PIETEIKUMS KONKURSAM “Piano frequency” 
 

Nr.p.k. Mūzikas 
izglītības 
iestāde 

Norādīt e - 
pastu, uz kuru 

vēlaties 
saņemt 

apstiprinājumu 
konkursam 

Valsts  Dalībnieka 
vārds, 

uzvārds. 
Dzimšanas 

gads,datums, 
mēnesis. 

Kategorijas/ 
grupa 

Skolotāja 
vārds, 

uzvārds 

Skolotāja 
telefona 
numurs 

Programma Kopējā 
hronometrāža 

                  

 
 

 
 
 Dalībnieku pieteikumu anketas iesūtīt līdz 26. oktobrim 

(sintija.piraga@lmmdv.edu.lv) 
 Maksājuma kārtība tiks nosūtīta līdz 31. oktobrim  
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