
I Sitaminstrumentu spēles festivāla 

“ES. RITMS. NĀKOTNE” 

NOLIKUMS 
 

Organizators - Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola 

 

I Festivāla mērķi un uzdevumi 

1. Veicināt pieredzes apmaiņu starp dažādām Latvijas mūzikas skolām; 

2. Veicināt sitaminstrumentu spēles pedagogu un audzēkņu izaugsmi; 

3. Popularizēt improvizācijas pielietošanu sitaminstrumentu spēles apguvē; 

4. Paplašināt redzes loku par sitaminstrumentu spēles iespējām profesionālajā ievirzē; 

5. Popularizēt sitaminstrumentu spēles ansambļus; 

6. Festivāla laikā rīkot meistarklases, kuras tiks vērstas uz perkusiju, bungu komplekta 

spēli un improvizāciju. 

 

II Vieta un laiks 

1. Festivāls notiks 2023.gada 13.janvārī plkst.10.00 Nākotnes kultūras namā, Skolas 

ielā 3, Nākotnē, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā.  

2. Dalībnieku ierašanās un reģistrācija no plkst.9.00 

 

III Dalībnieki 

1. Festivāls tiek rīkots Latvijas mūzikas skolu profesionālās ievirzes programmas 

Sitaminstrumentu spēle  audzēkņiem un neformālās izglītības (privātās studijas, 

privātskolas utml.) audzēkņiem, kuri sitaminstrumentus apgūst vismaz 1 gadu. 

2. Dalības maksa festivālā ir 15 eiro par katru audzēkni. 

 

IV Festivāla norise 

1. Dalībnieku koncerts; 

2. Meistarklase ar Pēteri Žīli; 

3. Meistarklase ar Viju Moori; 

4. Pedagogu diskusija, prāta vētra par nozares aktualitātēm. 

 



V Festivāla dalībnieku koncerts 

1. Katra skola nodrošina vienu vai vairākus priekšnesumus, kuru kopējais garums 

nepārsniedz 7 minūtes.  

2. Koncerta programma var sastāvēt no brīvi izvēlēta viena vai vārākiem 

skaņdarbiem. 

3. Uzstāšanās forma ir brīva- ansamblis, solo ar vai bez klavieru pavadījuma, 

sitaminstrumentu spēle ar mīnusu utml. 

 

VI Pieteikšanās festivālam 

1. Pieteikuma anketu festivālam iesniedz elektroniski līdz š.g. 12.decembrim, 

aizpildot anketu https://forms.gle/sdTwozWFWV4nK7Ww8   

2. Līdz 23.decembrim dalībniekiem jāiemaksā dalības maksa 15,00 eiro apmērā. 

3. Pieteikuma veidlapā jānorāda rekvizīti, uz kuru pamata tiks izrakstīts rēķins par 

dalību konkursā.  

4. Iesniedzot pieteikumu festivālam, dalībnieki piekrīt, ka festivāla laikā viņi var  tikt 

filmēti un/vai fotografēti un iegūtie materiāli bez atsevišķas piekrišanas un bez 

atlīdzības var tikt izmantoti festivāla publicitātei. 

 

VII Meistarklašu apraksts 

1. Festivālā notiks 2 meistarklases, kuras vadīs Pēteris Žīle un Vija Moore.  

Pēteris Žīle (Berklee College of Music, ASV) absolvents sniegs meistarklasi bungu 

komplekta spēlē. Maistarklasē tiks demonstrētas Berklee College of Music metodes džeza 

un modernās mūzikas apguvei. Bungu komplekta spēles paraugdemonstrējumi. 

Poliritmijas un polimetrijas pielietojums improvizatoriskā kompozīcijā. Meistarklasē būs 

iespēja uzdot sev interesējušus jautājumus par izglītību ASV un bungu komplekta spēli. 

Ritma izjušanas un strukturizētas improvizācijas meistarklase/nodarbība ar Viju 

Moori(UniArts Helsinki Sibelius Mūzikas akadēmijas 3.bakalura kursa studente). 

Meistarklasē tiks apskatīti ritmiski koncepti no dažādām pasaules kultūrām, izmantojot 

alternatīvās pedagoģijas pieejas, kas, galvenokārt, balstās uz dzirdi un ķermeni. Kopīga 

mūzikas radīšana. Tiks veikti ritma kompozīcijas uzdevumi, vienojot improvizāciju un 

struktūru. 

 

VIII Citi jautājumi un noteikumi 

1. Pedagogiem par dalību festivālā tiek izsniegta profesionālās pilnveides apliecība (8 

stundas). 

2. Visus ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz dalībnieki. 

3. Starp meistarklasēm būs pieejamas pusdienas kultūras nama ēdnīcā(pielikums 

Nr.1). Pusdienu piedāvājumam jāpiesakās iepriekš, aizpildot anketu 

https://forms.gle/1xSDQAfY8iyjFWsN6  

4. Festivāla dalībnieku koncertā nepieciešamā aparatūra un instrumenti iespēju 

robežās tiks nodrošināti. 

5. Dienas kārtība tiks precizēta līdz š.g.19.decembrim e-pastā. 

6. Jautājumu gadījumā rakstīt uz e-pasta adresi karlis.krusts@jelgavasnovads.lv vai 

zvanīt 27133197 

https://forms.gle/sdTwozWFWV4nK7Ww8
https://forms.gle/1xSDQAfY8iyjFWsN6
mailto:karlis.krusts@jelgavasnovads.lv


Pielikums Nr.1 

PUSDIENU PIEDĀVĀJUMS 

Samaksa par pusdienām skaidrā naudā, pasākuma norises dienā, pie ēdinātājiem. 

 

1 variants  
KOMPLESĀS PUSDIENAS 5,00EUR 

(zupa vai deserts + otrais ēdiens +salāti) 

Zupa: 

 Soļanka  

Deserts: 

 Putukrējums ar grauzdētām auzām un ogu ķīseli 

Otrais ēdiens: 

 Vistas fileja  

Piedevas: 

 Vārīti kartupeļi 

    Mērce: 

 Saldkrējuma mērce ar zaļumiem  

Salāti: 

 Svaigi dārzeņu salāti  

 

2 variants  
KOMPLESĀS PUSDIENAS 5,00EUR 

(zupa vai deserts + otrais ēdiens +salāti) 

Zupa: 

 Soļanka  

Deserts: 

 Putukrējums ar grauzdētām auzām un ogu ķīseli 

Otrais ēdiens: 

 Cepta zivs fileja  

Piedevas: 

 Vārīti kartupeļi 

    Mērce: 

 Saldkrējuma mērce ar zaļumiem  

Salāti: 

 Svaigi dārzeņu salāti  

 
 

3 variants  
KOMPLESĀS PUSDIENAS 5,00EUR 

(zupa vai deserts + otrais ēdiens +salāti) 

Zupa: 

 Dārzeņu zupa (veģitārā) 
Deserts: 

 Putukrējums ar grauzdētām auzām un ogu ķīseli 

Otrais ēdiens: 

 Grilēti dārzeņi ar saldajiem kartupeļiem un sieru   

    Mērce: 

 Saldkrējuma mērce ar zaļumiem  

Salāti: 

 Svaigi dārzeņu salāti  


