
Mūzikas jaunrades konkursa 
Skaņuraksti Ādažos 2022 

nolikums 
 
1. Konkursa organizētāji: 

Ādažu Mākslas un mūzikas skola,  
Ādažu novada pašvaldība,  
Latvijas Komponistu savienība 

2. Konkursa mērķis 
Rosināt bērnu un jauniešu mākslinieciski radošo domu, veicināt jauno mūziķu izpratni 
un interesi par mūzikas valodas daudzveidību,  apvienot savas zināšanas un fantāziju 
mūzikas jaunradē. 

3. Konkurss tiks organizēts attālināti. Jauno komponistu sniegums tiks vērtēts pēc 
iesniegtās partitūras un video ieraksta. 
3.1. Konkursa norise; 
Konkursa dalībnieku pieteikumu un video materiālu iesūtīšana  no 2022.gada 
2.maija līdz 9.maijam. 
Videoierakstam ir jābūt filmētam vienlaidus, bez rediģēšanas. Videoieraksts (mp4), 
partitūra PDF vai JPG formātā un pieteikuma anketa jāievieto platformā failiem.lv, 
saite un arī pieteikuma anketa jānosūta uz e-pastu  annaveismane@hotmail.com 

3.2 Jaundarbu vērtēšana un rezultātu paziņošana līdz 2022.gada 25.maijam 
4. Konkursa prasības 

4.1. I un II grupā viena konkursa dalībnieka skaņdarbu skanējuma ilgums 
nedrīkst pārsniegt 7 minūtes, vēlams viens vai divi skaņdarbi, ja tie apvienoti 
ciklā, var būt arī trīs vai četras miniatūras. 
III grupā viena konkursa dalībnieka skaņdarbu hronometrāža nedrīkst 
pārsniegt 12 minūtes. 
4.2. Skaņdarbus atskaņo audzēkņi. Profesionālu mūziķu un skolotāju līdzdalība 
nav atļauta. 
4.3. Skaņdarbi var būt instrumentāli, vokāli instrumentāli un vokāli. 
4.4. Elektronisko instrumentu, skaņu pastiprinošās aparatūras un skaņu ierakstu 
pielietošana ir atļauta.  
4.5. Skaņdarba partitūra jāpievieno video ierakstam, nošu pieraksta 
pareizrakstība netiek vērtēta. 

 

5. Darbu vērtēšana 
5.1. Konkursa darbus vērtē žūrijas komisija, kuras sastāvā ir profesionāli 
mūziķi. Žūrijas sastāvu apstiprina Ādažu MMS direktore Kristīne Lakševica. 
5.2. Žūrijas locekļi savu audzēkņu darbu vērtēšanā nepiedalās. 
5.3. Katras grupas audzēkņus vērtē atsevišķi. 
5.5. Diplomus piešķir 1., 2. un 3. vietas ieguvējiem šādās grupās: 

I Jaunākā grupa; 1.-4.klašu audzēkņi (7 – 11 gadi) 



II Vidējā grupa; 5.-8.klašu audzēkņi (12 – 15 gadi) 
                            par robežšķirtni uzskatāms 2022.gada 9.maijs 
 
III Vecākā grupa; 9.klašu, mūzikas vidusskolu audzēkņi (16 – 17 gadi), (kuri līdz 
2022.gada 9.maijam vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu) 
             5.6.Žūrijai ir tiesības piešķirt veicināšanas balvas, kā arī atsevišķas vietas                 
             nepiešķirt. 
             5.7. Godalgoto darbu video ierakstus pēc 2022.gada 25.maija varēs     
              noskatīties skolas Facebook kontā. Konkursa dalībnieki piekrīt, ka video 
ieraksti un informācija par darbiem var tikt publiskoti nekomercialos nolūkos  
 
informācija un saziņas iespējas 
Konkursa koordinatore Anna Veismane  
e-pasts: annaveismane@hotmail.com,   
Skolas tel.: 67997780 
Konkursa nolikumu skat. arī  
http://www.adazumms.lv/ 
http://komponisti.lv/ 

Vēlam veiksmi! 
 

Jaunrades konkursa Skaņuraksti Ādažos 2022 pieteikums 
Autora vārds, uzvārds 
 
Skola, skolas adrese 
 
 
Skolas telefona numuri, e-pasts, kontaktpersona 
 
Klase un specialitāte 
 
Audzēkņa dzimšanas gads, datums 
 
Kompozīcijas skolotājs 
 
Skaņdarba nosaukums 
 
Atskaņotāju sastāvs: dalībnieku vārds, uzvārds, norādīt kādu instrumentu katrs spēlē 
 
 
Hronometrāža 
 

 


