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XXV Starptautiskā jauno mūziķu konkursa 

„Sigulda 2021” 

 

NOLIKUMS 
 

Galvenie noteikumi 

1. Konkurss notiek 2021. gada 24. maijā. Konkurss tiek organizēts attālināti. Konkursa dalībnieku 

sniegums tiek vērtēts, pamatojoties uz iesniegtajiem videoierakstiem. Videoieraksts jāiesniedz, 

izmantojot YouTube kanālu, nosūtot saiti pieteikuma anketā.  

2. Konkursu rīko Siguldas Mākslu skola “Baltais Flīģelis” sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību. 

 

Konkursa mērķi  

3. Attīstīt un pilnveidot mūzikas skolu audzēkņu spējas, prasmes un uzstāšanās pieredzi. 

4. Sekmēt jauniešu interesi par mūziku un izpildītājmākslu. 

5. Veicināt instrumenta spēles apmācības procesa kvalitāti skolās. 

6. Iepazīstināt dalībniekus un klausītājus ar dažādiem mūzikas instrumentiem un to repertuāru. 

7. Sniegt iespēju pedagogiem pieredzes apmaiņai ar Latvijas un citu valstu kolēģiem. 

 

Konkursa noteikumi 

8. Konkursā var pieteikties dalībnieki no Latvijas un citām valstīm vecumā no 10 līdz 16 gadiem 

ieskaitot (uzstāšanās brīdī), kuri mācās apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 50 000 

(piecdesmit tūkstošiem). Dati par iedzīvotāju skaitu apdzīvotā vietā tiks pārbaudīti.  

9. Konkursā piedalās solisti-instrumentālisti trīs kategorijās:   

1) A grupa 10 – 12 gadi; 

2) B grupa 13 – 14 gadi; 

3) C grupa 15 – 16 gadi. 

 

10. Iepriekšējā konkursa I vietas laureāti, Grand Prix balvas ieguvēji konkursā nepiedalās (izņemot 

cita instrumenta specialitātē). 

11. Dalībniekiem konkursā jāatskaņo: 

 klavieru specialitātē –  
1) izvērstas formas skaņdarbs; 
2) skaņdarbs; 

(kopējā hronometrāža A grupā 5–9 min., B grupā 6–10 min., C grupā 7–11 min.) 
 stīgu instrumentu specialitātē –  

1) izvērstas formas skaņdarbs; 
2) skaņdarbs; 

 (kopējā hronometrāža A grupā 6–10 min., B grupā 8–12 min., C grupā 10–14 min.) 

 pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu specialitātē –  

1) izvērstas formas skaņdarbs; 

2) skaņdarbs; 

(kopējā hronometrāža A grupā 4–7 min., B grupā 5–8 min., C grupā 6–9 min.) 

 tautas instrumentu specialitātē – 

1) izvērstas formas skaņdarbs; 

2) skaņdarbs; 

(kopējā hronometrāža A grupā 5–8 min., B grupā 6–9 min., C grupā 7–10 min.) 

 

12. Vienam konkursa skaņdarbam ir jābūt komponētam līdz 19. gadsimtam (ieskaitot), otram, 

sākot no 20. gadsimta. 

13. Mūsdienu populārās mūzikas žanru kompozīcijas konkursā nav atļautas.  

14. Repertuāra izmaiņas tiek pieņemtas līdz 2021. gada 16. aprīlim. 
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15. Konkursā skaņdarbi jāatskaņo no galvas, tiem jābūt pieteikuma formā norādītajā kārtībā, pēc 

pieprasījuma jābūt iespējai nodrošināt ieskenētas notis vērtēšanas periodā. 

16. Videoierakstam ir jābūt filmētam vienlaidus, bez izgriezumiem un rediģēšanas. 

17. Konkursa dalībnieki filmējas koncertapģērbā un koncertapavos. 

18. Informācija pieejama mājas lapā www.baltaisfligelis.lv/muzika/konkurss/ . 

 

Pieteikšanās kārtība 

19. Pieteikuma forma jāaizpilda elektroniski adresē https://ej.uz/Siguldaskonkurss2021 

līdz 2021. gada 16. aprīlim. Tā pieejama arī mājaslapā: www.baltaisfligelis.lv/muzika/konkurss-

sigulda/ 

Pieteikumā komponista vārdam un uzvārdam, skaņdarba nosaukumam jābūt latviešu vai angļu 

valodā.  

20. Dalības maksa - 30 eiro.  

21. Dalībnieki, kas nav samaksājuši dalības maksu līdz 2021. gada 25. aprīlim, konkursam netiek 

apstiprināti.  

 

Konkursa norise 

 

Konkursa dalībnieku pieteikumu un Video 

materiālu iesūtīšana 

01.02.2021. – 16.04.2021. 

Video materiālu apkopošana žūrijai 16.04.2021. – 30.04.2021. 

Konkursa vērtēšana 1.05.2021. – 22.05.2021. 

Konkursa rezultātu apkopošana 23.05.2021. 

Konkursa rezultātu paziņošana 24.05.2021. 

 

 

Vērtēšana un apbalvošana         

22. Konkursa dalībniekus vērtē Skolas direktora apstiprināta žūrijas komisija, to vada žūrijas 

priekšsēdētājs. 

23. Konkursa žūrija vērtē katra dalībnieka repertuāra atbilstību nolikuma prasībām, tehniskā 

izpildījuma līmeni, māksliniecisko sniegumu un uzstāšanās kultūru.  

24. Žūrijas komisijas locekļi savas skolas audzēkņus nevērtē. 

25. Visi konkursa dalībnieki saņem sertifikātus par piedalīšanos konkursā. 

26. Žūrija nosaka 1. līdz 3. vietas ieguvējus katrā grupā un piešķir diplomus. Žūrija var piešķirt arī 

galveno balvu – Grand Prix.  

27. Žūrijas vērtējums ir galīgs un nav apstrīdams. Rezultāti tiek paziņoti skolas mājaslapā 

https://www.baltaisfligelis.lv/muzika/konkurss-sigulda/ 2021. gada 24. maijā plkst. 12.00.  

28. Konkursa laureāti saņem diplomus (elektroniski) un naudas balvas (pārskaitījums uz kontu).  

29. Konkursa balvu fonds ir 1200 eiro (viens tūkstotis divi simti). 

30. Katram pedagogam par viņa audzēkni/-ņiem tiks nosūtīts žūrijas vērtējums, kā arī tiks 

nodrošināta iespēja sazināties ar žūrijas locekļiem, ja nepieciešams papildus komentārs.  

 

Kontaktinformācija 

Tālruņi: 29931067, 26264062 

E-pasts: : konkurss@baltaisfligelis.lv 

       Mājas lapa:  www.baltaisfligelis.lv/muzika/konkurss-sigulda/ 
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