
Starptautiskā mūzikas skolu 
 akordeonistu - solistu konkursa 

„Naujene - 2011" 
NOLIKUMS 

I. Mūzikas skolu akordeonistu - solistu konkursa mērķis ir: 
• veicināt jauno mūziķu profesionālās meistarības izaugsmi; 
• izkopt atskaņojuma kultūru un māksliniecisko gaumi; 
• atklāt jaunus, talantīgus izpildītājus; 
• popularizēt akordeona spēli. 
II. Konkurss notiks 2011.g. 16. aprīlī plkst. 10.00 Daugavpils 

novada kultūras centra „Vārpa” zālē, Dobeles ielā 30, 
Daugavpilī. 

III. Konkursa dalībnieki tiek dalīti klašu grupās. Katras klases 
audzēkņu uzstāšanās tiek vērtēta atsevišķi. Visa programma 
jāatskaņo no galvas. 

IV.  Konkursantiem jāatskaņo sekojoša programma:  
1. klase -  divi dažāda rakstura skaņdarbi pēc izvēles.  
2 . - 7. klasē -  skaņdarbs pēc izvēles un viens no obligātajiem  
skaņdarbiem. 
Obligāto skaņdarbu saraksts:  
2. klase. -  A. Korobeinikovs „Romance”, V. Burinska 
„Variācijas par lietuviešu tautas dziesmu”. 
3. klase. -  A. Korobeinikovs „Novelette”, I. Mukāne 
„Vilcienā”. 
4. klase. -  A. Tučs „Prelūdija”, I. Mukāne „Laiks skrien”. 
5. klase. - Ā. Ore „Katrīnas ieleja mēnesnīcā”, I. Mukāne 
„Valse musette” . 

            6./7. klase. -  A. Požarickis „Zvaigžņu valsis”, 
             C. Chiacchiaretta „Notturno”.  
V. Mūzikas vidusskolu profesionālo klašu un privāto skolu 

audzēkņi konkursā nepiedalās.   
 
 

- Dalībnieku uzstāšanās tiek vērtēta pēc 25 baļļu sistēmas. 
Galvenais kritērijs - atskaņojuma kvalitāte:  

- skaņdarbu tēla, formas, stila žanra atklāšana; 
- štrihi, tempu pielietojums, ritma izjūta, artistisms. 

VI. Žūrijas komisijas sastāvu apstiprina Naujenes Mūzikas un 
mākslas skolas direktors. Žūrijas komisijas lēmums ir 
neapstrīdams. 

VII. Konkursa laureāti tiek apbalvoti ar I, II, III pakāpes 
diplomiem.  

VIII. Informācijas noformēšanai, diplomu izgatavošanai, dalībnieku 
ēdināšanai utt. mūzikas skolām jāiemaksā dalības maksa 10.00 
Ls (desmit lati) par katru audzēkni ar pārskaitījumu vai skaidrā 
naudā. Neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta. 
Ceļa un citus uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki. 

Dalības maksu lūdzam ieskaitīt šādā saņēmēja kontā:  
Naujenes pagasta pārvalde / NMMS 
Reģ. Nr. 90000073501 
Valsts kase Norēķinu konts LV93TREL 9800200447410 
Kods TRELLV22   

IX. Pieteikumi konkursam jāiesūta līdz 2010. g. 20. martam. 
Naujenes Mūzikas un mākslas skola 
Daugavas iela 29, Kraujas ciems, Naujenes pagasts 
Daugavpils novads LV - 5462 
tālr. 654 50287, fax. 654 76857, mob. 26444898, 
e-pasts: Spodriskac@inbox.lv       skype: muzsk_NPP 
 

Direktors     /Spodris Kačāns/ 
 

Pieteikuma paraugs: 
_____________________________________________________ 

(mācību iestādes nosaukums) 
 

Pieteikums konkursam „Naujene – 2011” 
Nr. Dalībnieka vārds, 

uzvārds 
Klase Specialitātes 

pedagogs 
Repertuārs Hronometrāža- 

atsevišķi katram 
skaņdarbam 
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