
APSTIPRINU 

Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece,  

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības  

nodaļas vadītāja_____________Ieva Švēde 

2022. gada 22. novembrī 

 

OGRES NOVADA 

MAZO MŪZIKAS KOLEKTĪVU KONKURSS 2023 

/ar pastiprinošām iekārtām/ 

 

NOLIKUMS 

 

Interešu izglītības nodarbību īstenošanā un pasākumu organizēšanā jāievēro Ministru 

kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības. 

Vecākiem/izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem sadarbībā ar pedagogiem ir pienākums 

raudzīties, lai izglītojamais neapmeklē nodarbību vai pasākumu, ja viņam ir kādas akūtas 

veselības problēmas vai saslimšanas pazīmes. 

Nodarbībās vai pasākumā iesaistītās puses seko līdzi aktuālajai informācijai un ievēro 

konkrētajā brīdī spēkā esošās epidemioloģiskās un sanitāri higiēniskās prasības, tādējādi ir 

iespējamas atkāpes no nolikuma. 

 

 

MĒRĶI 

● Veicināt skolēnu interesi par dziedāšanu vokālajos ansambļos, duetos, trio, solo. 

● Attīstīt un pilnveidot mazo mūzikas kolektīvu un solistu muzicēšanas tradīcijas. 

● Vispusīgi izvērtēt visu mazo mūzikas kolektīvu un solistu mācību gada rezultātus. 

 

ORGANIZATORI 

Ogres novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar izglītības iestādēm un Lielvārdes Kultūras 

namu. 

 

DALĪBNIEKI 

  Vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu vokālā žanra mazie mūzikas 

kolektīvi: 

● popgrupas, ansambļi (līdz 16 dalībniekiem); 

● dueti, trio; 

● solisti – vokālisti; 

● vokāli-instrumentālieansambļi; 

● instrumentālieansambļi. 

 

 Dalībnieku vecuma grupas: 

● jaunākā grupa (1.- 4. klase); 

● vidējā grupa (5.- 9. klase); 

● vecākā grupa (10.-12. klase). 

 Kolektīvus var komplektēt arī no dažāda vecuma grupu dalībniekiem. Tādā gadījumā, 

piederību pie kādas no minētajām vecuma grupām nosaka pēc dalībnieku vecuma pārsvara 

principa - 80% no kolektīva dalībniekiem ir jābūt attiecīgās vecuma grupas skolēniem. 

Popgrupu un vokālo ansambļu jaunākā grupa dzied divbalsīgi, vidējā - trīsbalsīgi, vecākā - 

trīsbalsīgi un vairākbalsīgi. Ja jaunākās vecuma grupas ansamblī dzied tikai 1.klases skolēni, 

dziedājums var tikt izpildīts arī vienbalsīgi (unisonā). 



Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti. Fotogrāfijas vai audiovizuālais 

materiāls var tikt publiskots ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās, mākslinieciskās 

aktivitātes un atspoguļot to norises sabiedrības interesēs un kultūrvēsturisko liecību saglabāšanā.  

Dalībnieku pedagogs ir informēts par pilngadīga dalībnieka un nepilngadīga dalībnieka vecāka 

vai aizbildņa rakstisku piekrišanu par to, ka dalībnieku fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls 

var tikt apstrādāts un publiskots nekomerciālām vajadzībām. 

 

REPERTUĀRS  

Kolektīvs/solists izpilda 1 brīvi izvēlētu dziesmu/skaņdarbu. 

NORISE 

2023. gada 30. martā Lielvārdes Kultūras namā.  

 

PIETEIKŠANĀS 

Pieteikuma anketas (pielikums Nr.1) elektroniski līdz 2023. gada 17. martam iesūtīt 

Gunitai Bičulei uz e-pastu gunita.bicule@gmail.com (mob. t. 29501669). 

VĒRTĒJUMS 

Konkursu vērtē organizatoru izvēlēta žūrijas komisija.  

 

FINANSĒJUMS 

Konkursa organizēšanu un norisi finansē pašvaldības. 

 

                                                  Nolikumu sagatavoja Ogres novada 

                                                  mūzikas interešu izglītības vokālās jomas koordinatore 

Gunita Bičule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pielikums Nr.1 

 

Ogres novada 

Mazo mūzikas kolektīvu konkursa 

Dalībnieku pieteikuma anketa 

Lūdzam anketu aizpildīt precīzi un pilnībā (datorrakstā)! 

 

(konkursa norises vieta, datums) 

 

(pilsēta, iestāde, kolektīvs (pilns nosaukums) /solista vārds, uzvārds) 

 

(kolektīva vadītāja/skolotāja vārds, uzvārds, kontakttālrunis, e-pasts) 

 

(koncertmeistara vārds, uzvārds) 

______________________________________________________________ 

(klase/vecuma grupa) 

Repertuārs: 

Nr. p. k. Dziesmas nosaukums Komponists, 

aranžētājs 

(vārds, uzvārds) 

Teksta autors 

(vārds, uzvārds) 

Hrono- 

metrāža 

1.  

 

    

 

Dalībnieku skaits kolektīvā _________, īsa kolektīva/solista vizītkarte: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

! Lūdzu norādīt nepieciešamo aparatūru, mūzikas instrumentus (piem. klavieres) u. c., kas 

nepieciešams Jūsu priekšnesumam, lai konkursa apskaņotāji visu varētu laicīgi sagatavot: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Datums ______________________________ 

 

Kolektīva vadītājs ______________________ 

 


