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SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

 

Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis” 
Reģistrācijas Nr. 4374902437, Šveices ielā 19, Siguldā, Siguldas novadā, LV – 2150 

Tālrunis: 22005612, 67971578, e-pasts: skola@baltaisfligelis.lv, www.baltaisfligelis.lv 
 

 

I Ceļojošais festivāls ,,Pie Gaujas dzīve mana” 

N O L I K U M S 
 

Organizators 

Siguldas Mākslu skola ,,Baltais Flīģelis” sadarbībā ar Ādažu Mūzikas un mākslas skolu, 

Cēsu Mūzikas skolu, Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošo pamatskolu, Gaujienas mūzikas 

un mākslas skolu, Inčukalna Mūzikas un mākslas skolu,  Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas 

skolu, Krimuldas Mūzikas un mākslas skolu, Līgatnes Mūzikas un mākslas skolu, Sējas 

Mūzikas un mākslas skolu, Strenču Mūzikas skolu, Valmieras Mūzikas skolu, Vangažu 

Mūzikas un mākslas skolu. 

Festivāla mērķis un uzdevums 
 Popularizēt vispārējo klavieru priekšmeta muzicēšanas tradīcijas,  

 Veicināt mākslinieciskās un profesionālās meistarības attīstību, dodot iespēju 

muzicēt uz skatuves vispārējo klavieru priekšmetā, ārpus savas specialitātes,  

 Rosināt skolās veidot ansambļus un pavadījuma spēlēšanas iespējas audzēkņiem 

mācību programmas ietvaros,  

 Veicināt skolu sadarbību, kas atrodas Gaujas upes tecējuma tuvumā. 

 

Festivāla norises vieta, laiks un dienas kārtība 
Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flīģelis” 2023. gada 16. martā.  

Turpmākās festivāla norises vietas tiks izlozētas festivāla laikā. 

 

 

plkst. 12.00 - 13.00 ierašanās un reģistrācija  norises vietā; 

plkst. 13.00 - 14.00 mēģinājumi, programmas precizējumi; 

plkst. 14.00 - 16.00 ekskursija/ lekcija/ izziņas laiks par Gauju; 

plkst. 16.00 kafijas pauze, uzkodas, gatavošanās koncertam; 

plkst. 17.00 Koncerts. 

 

 

Dalībnieki 
Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas skolu vispārējo klavieru programmas audzēkņi.  

No katras skolas piedalās divi vispārējo klavieru audzēkņi, kuri muzicē solo vai ansamblī 

(kopā ar citiem audzēkņiem, pedagogiem vai domubiedriem) 
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Festivāla programma 
Katram dalībniekam jāatskaņo viens brīvas izvēles skaņdarbs solo vai ansamblī. 

Maksimālā hronometrāža 8 minūtes.  

Var piedalīties gan instrumentālo specialitāšu audzēkņi, gan kora nodaļas audzēkņi. 

 

Apbalvošana 
Dalībnieki saņems pateicību par piedalīšanos. 

Pedagogi saņems apliecību par pedagogu profesionālās pilnveides programmas apguvi. 

 

Pieteikumi 
Pieteikumus iesūtīt e-pastā muzika@baltaisfligelis.lv līdz 2023. gada 6. martam.  

(Pielikumā pieteikuma veidlapa.) 

 

Organizatoru tiesības 
Informējam, ka pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti. Fotogrāfijas un 

audiovizuālais materiāls var tikt publiskots nekomerciālām vajadzībām.  

Pieteikums festivālam apliecina, ka jūs piekrītat minētajiem noteikumiem un nosacījumiem. 

 

 

 

Kontaktinformācija 
Jolanta Bimbere 

tel.nr. 29931067 

e-pasts: muzika@baltaisfligelis.lv 
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___________________________________________________________ 

(izglītības iestādes nosaukums) 

 

PIETEIKUMS 

I Ceļojošais festivāls ,,Pie Gaujas dzīve mana” 
 

 

Dalībnieku 

vārds, uzvārds, 

dzimšanas dati 

Specialitāte Programma 
Skolotāja 

vārds, uzvārds, 

tel.nr. 

Skolotāja personas kods 

(profesionālās pilnveides 

apliecības saņemšanai) 

     

     

 

 

Datums   

 


