5. Starptautiskā Lūcijas Garūtas
jauno pianistu konkursa
NOLIKUMS
Galvenie noteikumi
1. Konkurss notiks 2018. gada 14. un 15. martā Siguldas Mākslu skolā „Baltais
Flīģelis”, Šveices ielā 19.
2. Konkursu rīko Siguldas Mākslu skola „Baltais Flīģelis” sadarbībā ar Lūcijas Garūtas
fondu un Siguldas novada pašvaldību.
Konkursa mērķi
3. Sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu komponistu klaviermūziku un
atskaņotājmākslu.
4. Veicināt apmācības procesa kvalitāti mūzikas skolās.
5. Pilnveidot audzēkņu uzstāšanās prasmes un pieredzi.
6. Sniegt iespēju pedagogiem apmainīties pieredzē ar Latvijas un citu valstu kolēģiem.
Konkursa noteikumi
7. Konkursā var piedalīties jaunie mūziķi līdz 16 gadiem ieskaitot (uzstāšanās brīdī),
kuri sagatavo konkursā paredzēto programmu.
8. Konkurss norisinās trīs vecuma grupās:
A) līdz 9 gadiem;
B) 10 – 12 gadiem;
C) 13 – 16 gadiem.
9. Dalībniekiem konkursā jāatskaņo:
A grupā
I Viens vai vairāki Lūcijas Garūtas klavierdarbi (pēc izvēles)
-Kāda saulaina pļaviņa mežā – no miniatūru cikla „Rotaļa mežā”
-Vilks un izbiedētie putni – no miniatūru cikla „Rotaļa mežā”
-Vilciņš zaķi aicināja
-Deja – C dur
-Maza polka – F dur
-Vai priedīte, vai eglīte
-Drūma, lietaina diena
-Velc pelīte, saldu miegu – no cikla „Septiņas latviešu tautas dziesmas”
-Vecmāmiņas stāsts pie ratiņa
-Etīde – rotaļa – F dur
-Sienāzīša deja – G dur
-Suņi zaķim pēdas dzina – G dur
-Rotaļa – A dur
II Viens vai vairāki dalībnieka pārstāvētās valsts komponista skaņdarbi (kopējā
hronometrāža A grupā līdz 4 min.)
B grupā
I Viens vai vairāki Lūcijas Garūtas klavierdarbi (pēc izvēles)
- Aiz purviem, aiz mežiem saulīte lēca no cikla „Septiņas latviešu tautas dziesmas”
- Etīde As dur
- Ziedošā pļavā
- Saulē un vējos
- Etīde E dur
- Variācijas par latviešu tautas dziesmas „Padziedi, mazputniņ” tēmu
- Šūpuļa dziesmiņa – fis moll
- Zvejnieku deja/Lielais loms/ – A dur
II Viens vai vairāki dalībnieka pārstāvētās valsts komponista skaņdarbi (kopējā
hronometrāža B grupā līdz 6 min.)

C grupā
I Viens vai vairāki Lūcijas Garūtas klavierdarbi (pēc izvēles)
-Prelūdijas cis moll, Des dur, E dur, h moll
-Etīde A dur
-Etīde fis moll
-Etīde cis moll
-Sendienas
-Zaļās birztalas Des dur
II Viens vai vairāki dalībnieka pārstāvētās valsts komponista skaņdarbi
(kopējā hronometrāža C grupā līdz 8 min.)
Skaņdarbi pieejami izdevniecībā Musica Baltica/interneta vietnē
http://www.musicabaltica.lv/lv/veikals/taustiinstrumenti/klavieres-solo/
10. Programmas izmaiņas tiek pieņemtas līdz 2018. gada 26. februārim.
11. Konkursā skaņdarbi jāspēlē no galvas.
12. Konkursa dalībnieki uzstājas koncerta apģērbā un koncerta apavos.
13. Žūrijas darbam jāsagatavo dalībnieka pārstāvētās valsts komponista skaņdarbu nošu
kopijas.
14. Konkursantu mēģinājumi tiek nodrošināti 12. un 13. martā, iepriekš piesakoties un
saskaņojot laiku ar rīcības komiteju pa tālruni – 26264062 (pieteikšanās
mēģinājumiem no 1. marta darba dienās no 11:00-14:00). 13. martā mēģināšanai
priekšroka tiek dota dalībniekiem no ārzemēm un tālākiem Latvijas reģioniem. Katra
dalībnieka mēģinājuma laiks – 15 minūtes.
15. Konkursa dalībniekiem konkursa rīkotāji sniedz informāciju par naktsmītņu iespējām.
Informācija būs pieejama arī mājas lapā http://www.baltaisfligelis.lv/muzika/lucijasgarutas-konkurss/. Ceļa, ēdināšanas un naktsmītņu izdevumus sedz dalībnieki vai
mūzikas izglītības iestādes.
Pieteikšanās kārtība
16. Pieteikumus pieņem elektroniski konkurss@baltaisfligelis.lv līdz 2018. gada 12.
februārim. Pieteikšanās anketa pielikumā Nr. 1.
17. Dalības maksa 16.00 Eur jāsamaksā līdz 2018. gada 26. februārim ar pārskaitījumu
pēc saņemta rēķina no organizatoriem.
18. Dalībnieki, kas nav samaksājuši dalības maksu līdz 2018. gada 26. februārim, netiek
apstiprināti.
19. Atteikumi tiek pieņemti līdz 2018. gada 26. februārim, pretējā gadījumā iemaksātā
dalības maksa atpakaļ netiek atmaksāta.
Konkursa norise
20. Konkurss ir atklāts, to var klausīties visi interesenti.
21. Konkurss notiek vienā kārtā 1-2 dienas (atkarībā no dalībnieku skaita).
22. Informācija par konkursa norisi un uzstāšanās kārtību tiks ievietota mājas lapā
http://www.baltaisfligelis.lv/muzika/lucijas-garutas-konkurss/ un izsūtīta pa e-pastu.
23. Dalībnieku sniegumu vērtē žūrijas komisija 3 cilvēku sastāvā, to vada žūrijas
priekšsēdētājs.
24. Žūrija nosaka 1. līdz 3. vietas ieguvējus katrā grupā.
Vērtēšana un apbalvošana
25. Konkursa dalībniekus vērtē skolas direktora apstiprināta žūrijas komisija.
26. Žūrijas komisijas dalībnieku audzēkņi konkursā nepiedalās.
27. Konkursa žūrija vērtē katra dalībnieka repertuāra atbilstību nolikuma prasībām,
tehniskā izpildījuma līmeni, māksliniecisko sniegumu un uzstāšanās kultūru.
28. Žūrijas vērtējums ir galīgs un nav apstrīdams. Rezultāti tiek paziņoti noslēguma
pasākumā.
29. Konkursa laureāti saņem īpašas Lūcijas Garūtas balvas – statuetes un laureātu
diplomus.
30. Visi konkursa dalībnieki saņem atzinības rakstus par piedalīšanos konkursā.
Kontaktinformācija
Tālrunis: 26264062
E-pasts: konkurss@baltaisfligelis.lv
Mājas lapa: www.baltaisfligelis.lv/muzika/lucijas-garutas-konkurss/
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