
JŪRMALAS MŪZIKAS VIDUSSKOLA 
 

17. starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss Jūrmala 2016 

klavieru specialitātē 

NOLIKUMS 

 
Galvenie noteikumi 

1. 17.starptautisko akadēmiskās mūzikas konkursu Jūrmala 2016 klavieru specialitātē (turpmāk – 
konkurss) organizē Jūrmalas pilsētas dome un Jūrmalas mūzikas vidusskola sadarbībā ar Latvijas 
Klavieru skolotāju asociāciju. 

2. Konkurss notiks 2016. gadā no 29. aprīļa  līdz 4. maijam  Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Lielajā 
zālē Smilšu ielā 7. 

 
Konkursa mērķi 

3. Apzināt talantīgus un perspektīvus jaunos pianistus. 
4. Attīstīt un pilnveidot dalībnieku spējas un dotības solo muzicēšanā un muzicēšanā ar orķestri.  
5. Sniegt iespēju pedagogiem apmainīties pieredzē ar Latvijas un citu valstu kolēģiem. 
6. Popularizēt Jūrmalu kā starptautiski atzītu akadēmiskās mūzikas konkursu vietu. 

 
Dalībnieki 

7. Konkursā var piedalīties jaunie pianisti vecumā līdz 20 gadiem 
8. Konkurss notiek divās kārtās trīs vecuma grupās: 

A grupa - Dalībnieku vecums līdz 11 gadiem (ieskaitot). 
B grupa - Dalībnieku vecums no 12 līdz 15 gadiem (ieskaitot). 
C grupa - Dalībnieku vecums no 16 līdz 20 gadiem (ieskaitot). 

 
Norises kārtība 

9. Konkursam noteikta sekojoša norises kārtība: 
29.04.2016. - Konkursa atklāšana, dalībnieku reģistrācija un uzstāšanās kārtības izloze. 
30.04.2016. - A grupa 1. kārta; B grupa 1. kārta. 
01.05.2016. - C grupa 1. kārta. 
02.05.2016. - A, B un C grupu mēģinājums ar orķestri. 
03.05.2016. - A grupa 2. kārta; B grupa 2. kārta, C grupa 2. kārta. 
04.05.2016. - mēģinājumi ar orķestri, laureātu koncerts un apbalvošana  A, B un C grupām. 

10. Konkurss ir publisks. 

Konkursa repertuārs 
A grupa 
 
 1. Kārta 
1) Dalībvalstu nacionālā komponista vai latviešu komponista skaņdarbs pēc izvēles. 
2) Viens vai vairāki skaņdarbi, kas komponēti līdz 20. gs. 
3) Viens vai vairāki skaņdarbi, kas komponēti 20.-21. gs. 
 
11. Programmas kopējā hronometrāža: līdz 15 minūtēm.  
 



2. Kārta 
Viens no sekojošajiem klavierkoncertiem: 
G. J. Foglers Klavierkoncerts C dur (1. daļa) 
V.A. Mocarts Klavierkoncerts Nr.8 KV 246 C dur (1. daļa) 
 
B grupa 
1. Kārta 
1) Dalībvalstu nacionālā komponista vai latviešu komponista skaņdarbs pēc izvēles. 
2) Viens vai vairāki skaņdarbi, kas komponēti līdz 20. gs. 
3) Viens vai vairāki skaņdarbi, kas komponēti 20.-21. gs. 
 
12. Programmas kopējā hronometrāža: no 15 līdz 20 minūtēm.  
 
2. Kārta: 
Viens no sekojošiem V. A. Mocarta klavierkoncertiem: 
Nr.23 KV 488 A dur (1. daļa) 
Nr.18 KV 456 B dur (1. daļa) 
 
C grupa 
1. kārta 
1) Dalībvalstu nacionālā komponista vai latviešu komponista skaņdarbs pēc izvēles. 
2) Viens vai vairāki skaņdarbi, kas komponēti līdz 20. gs. 
3) Viens vai vairāki skaņdarbi, kas komponēti 20.-21. gs. 
 
13. Programmas kopējā hronometrāža: no 20 līdz 30 minūtēm.  
 
2. kārta 
Viens no sekojošiem V. A. Mocarta klavierkoncertiem: 
Nr.12 KV 414 A dur (1. daļa) 
Nr.21 KV 467 C dur (1. daļa) 
 
Nosacījumi 

14. Konkursa programma jāatskaņo no galvas.  
15. Konkursa otrajā kārtā dalībnieki spēlē ar orķestri.  
 
Pieteikšanās kārtība 

16. Pieteikumus pieņem elektroniski (e-pasta adrese: krisoja@inbox.lv) līdz 2016. gada 15. martam. 
Pieteikuma anketa atrodama pielikumā . 

17. Dalībnieka pieteikumam jāpievieno:  

 dzimšanas apliecības vai pases kopija  

 fotogrāfija 4x5 cm 
18. Konkursā dalības maksa  A grupā ir - EUR 30,00, B grupā - EUR 40,00, C grupā - EUR 50,00. 
19. Maksājums  līdz 2016. gada 15.martam ar pārskaitījumu jāiemaksā sekojošā kontā: 

 
Jūrmalas Mūzikas vidusskolas atbalsta fonds, 

Reģ. nr. 40008076850 
PAREKSS banka, PARXLV22 

Konts: LV23PARX 000 6437 0800 17 
 

14. Parakstītā Pieteikuma forma ir apliecinājums dalībnieka piekrišanai konkursa Nolikumam. 
15. Maksājumā obligāti jānorāda dalībnieka vārds uzvārds un grupa, kurā piedalās.  



16. Neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta. 
17. Visus ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki. 
18. Nakšņošana - viesnīcās: http://www.tourism.jurmala.lv/page/345 
19. Visa veida audio un video fiksācija konkursa laikā neatkarīgi no tās turpmākās publiskošanas 

sabiedrībā netiek uzskatīta par nosacījumu honorāra izmaksai dalībniekiem. Autortiesības uz 
audio un video fiksācijas materiāliem pieder Jūrmalas Mūzikas vidusskolai. 

 
Vērtēšana un balvas 

20. Konkursa dalībniekus  vērtēs starptautiska žūrija piecu cilvēku sastāvā.  
21. Dalībniekus vērtē 25 punktu sistēmā. 
22. Konkursa laureāti saņem diplomus, laureāta nosaukumus un naudas balvas.  Žūrijai ir tiesības 

nepiešķirt visas prēmijas, dalīt vienu prēmiju starp vairākiem konkursantiem. 
23. Visi konkursa dalībnieki saņem sertifikātus par piedalīšanos konkursā. 
24. Konkursa organizētāji un citi Konkursa atbalstītāji ar speciālām balvām apbalvo veiksmīgākos 

konkursa dalībniekus.  Žūrijas lēmums nav apstrīdams un maināms.  
 

 
Kontaktinformācija 
 
Endijs Renemanis 
+371 29218992 
E-pasta adrese: endijsrenemanis@inbox.lv 
 
Koordinators: Kristīne Ojala 
Tel.  +371 26405807 
E-pasta adrese: krisoja@inbox.lv 
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Pielikums  

17. starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss 'Jūrmala 2016' 

klavieru specialitātē 

Pieteikums 

Application Form 
 

1. Vārds, uzvārds, dzimšanas gads, datums: 

 Name, surname, date of birth:  

 

 

 

2. Mācību iestāde, kurā mācās, klase (kurss): 

 Academic institution, grade,  level: 

 

 

 

3. Kontaktadrese, tālrunis, e-pasts: 

 Contact address, phone, e-mail: 

 

 

 

4. Radošā biogrāfija, dalība festivālos, konkursos u.c.: 

 Creative background – festivals, competitions, etc.: 

 

 

 

5. Programma, hronometrāža: 

 Programme, duration: 

 

 

 

6. Skolotāja vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts: 

 Teachers name, surname, phone, e-mail: 

 

 

 

7. Nepieciešamas naktsmītnes: [  ] jā [  ] nē 

 Accomodation required: yes no  

 

 

 

8. Dalībnieka paraksts:    9. Skolotāja paraksts: 

 Contestant’s signature: _________   Teacher’s signature: ________ 

 

 

 

Pieteikumu sūtīt uz/Application form send to krisoja@inbox.lv 

mailto:krisoja@inbox.lv

