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II Zemgales reģiona profesionālās ievirzes mūzikas skolu
Sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkursa
NOLIKUMS
Konkursa mērķis:
1.
2.
3.
4.

Attīstīt audzēkņu profesionālās prasmes un uzstāšanās kultūru.
Veicināt instrumenta spēles apmācības procesa kvalitāti Zemgales reģiona mūzikas
skolās.
Pārraudzīt izglītības kvalitāti profesionālās izglītības sistēmā – mācību darba procesu,
pedagogu un audzēkņu darba rezultātus reģionā.
apzināt profesionālās mūzikas izglītības sistēmas tālākās attīstības vajadzības un
iespējas, sekmējot radošu mācību procesu reģiona skolās.

Rīkotājs: Jelgavas mūzikas vidusskola.
Konkursa vieta un laiks:
Sitaminstrumentu spēles konkurss notiks Jelgavas mūzikas vidusskolas koncertzālē
2020. gads 15. janvārī.
Konkursa noteikumi:
1. Konkursā piedalās Zemgales reģiona profesionālās ievirzes sitaminstrumentu
spēles izglītojamie.
2. Katra izglītības iestāde veic konkursantu iekšējo atlasi.
3. Katra izglītības iestāde uz konkursu izvirza ne vairāk kā 2 izglītojamos katrā
grupā. Ja izglītības iestādē sitaminstrumentu spēli māca vairāki pedagogi, tad
konkursā piedalās katra pedagoga izglītojamie, bet ne vairāk kā 2 katrā
konkursa grupā.
4. Konkursanti izpilda vienu obligāto skaņdarbu un otru skaņdarbu pēc izvēles obligāto skaņdarbu nošu materiāli tiks nosūtīti elektroniski (multiperkusijas
atļauts spēlēt no notīm),
5. Izglītojamie dalās trijās grupās:
A grupa - izglītojamie līdz 10 gadiem
B grupa - izglītojamie no 10–12 gadiem
C grupa - izglītojamie no 13–16 gadiem

6. uzstāšanās hronometrāža pa grupām:
A grupa – līdz 5 min.
B grupa – līdz 7 min.
C grupa - līdz 9 min.
Vērtēšana un apbalvošana:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Konkursa dalībniekus vērtē Skolas direktora apstiprināta žūrijas komisija,
Žūrijas vērtējums ir galīgs un nav apstrīdams.
Rezultāti tiek paziņoti konkursa beigās.
Konkursa žūrija vērtē katra dalībnieka repertuāra atbilstību, tehniskā
izpildījuma līmeni, māksliniecisko sniegumu un uzstāšanās kultūru.
Žūrijai ir tiesības pārtraukt konkursanta uzstāšanos, ja tiek pārsniegta
skaņdarbu hronometrāža, konkursants netiek vērtēts.
Visi konkursa dalībnieki saņem pateicības rakstus par piedalīšanos konkursā.
Žūrija nosaka 1. līdz 3. vietas ieguvējus katrā grupā un piešķir diplomus un
balvas. Žūrija var piešķirt arī galveno balvu – Grand Prix.
Pedagogi un koncertmeistari saņem profesionālās pilnveides apliecības 6
stundu apjomā.

Jelgavas Mūzikas vidusskolas direktors A.Puķītis
Izglītības programmas Sitaminstrumentu spēle vadītājs G.Lintiņš

2019. 31. augustā

