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 Apstiprinu 

Pļaviņu Mūzikas skolas direktore 

____________ D. Ārgule 

                                                 2022. gada 30. martā 

 

Tālivalža Mekša 1. jauno vijolnieku konkursa  
 

NOLIKUMS 
 
 

Pļaviņu Mūzikas skola 2022. gadā atzīmē 65 gadu jubileju. Skolas izveidotājs un pirmais 

direktors  – vijoles spēles skolotājs Tālivaldis Mekšs (1915.-1986.). Popularizējot T. Mekša 

ieguldījumu skolas izveidē, Pļaviņu Mūzikas skola organizē 1. jauno vijolnieku konkursu.  

 
1. Konkursa mērķis:  

1.1. Sekmēt Latvijas mūzikas skolu profesionālās ievirzes izglītības programmas 

“Stīgu instrumentu spēle. Vijoles spēle” jaunāko klašu audzēkņu profesionālo izaugsmi, 

uzstāšanās pieredzi un prasmes. 

 1.2. Popularizēt Pļaviņu kultūrvides aktivitātes un atpazīstamību Latvijā. 

2. Konkursa norises vieta:              
            Pļaviņu Mūzikas skola, Daugavas iela 50, Pļaviņas, Aizkraukles novads.  

3. Konkursa norises laiks:                  
            2022. gada 25. novembris. 

4. Konkursa dalībnieki:          
Latvijas mūzikas skolu profesionālās ievirzes izglītības programmas “Stīgu 

instrumentu spēle. Vijoles spēle” 1. - 4. klašu audzēkņi. 

5. Vecuma grupas: 
  I grupa      1. klase                                                      
  II grupa      2. - 3. klase 

                                                  III grupa      4. klase 

6. Programma:  
Divi dažāda rakstura skaņdarbi. Viens no tiem latviešu tautas dziesma/tautas dziesmas 

apdare vai latviešu komponista skaņdarbs. Programma jāatskaņo no galvas. 

7. Programmas hronometrāža:  
  I grupa – līdz 6 minūtēm 

      II grupa – līdz 8 minūtēm 
      III grupa – līdz 10 minūtēm 
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8. Vērtēšana:  
 8.1. Konkursa dalībnieku sniegumu vērtē ar skolas direktora rīkojumu apstiprināta 

žūrijas komisija. Konkursa dalībniekus vērtē 25 ballu sistēmā: 
       no 23 līdz 25 punktiem - 1. vieta 

                                                    no 20 līdz 22.99 punktiem - 2. vieta 
                                                    no 18 līdz 19.99 punktiem - 3. vieta 
                                                    no 17 līdz 17.99 punktiem - Atzinības raksts 
 
             8.2. Katra vecuma grupa tiek vērtēta atsevišķi. Vērtēšanas kritēriji:  
                                         1. nošu teksta precizitāte (0-10 punkti) 
                                         2. tehniskā izpildījuma līmenis (0-10 punkti) 
                                         3. artistiskums un priekšnesuma kultūra (0-5 punkti) 
             8.3. Žūrijas komisijas locekļi savus audzēkņus nevērtē. 
             8.4. Komisijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams. 
        9. Dalības maksa:   

15 EUR vienam audzēknim.  

Dalībnieka neierašanās gadījumā konkursa dalības maksa netiek atmaksāta.  

        10. Konkursa pieteikuma iesniegšanas termiņi un kārtība:  

             10.1. pieteikums (pielikums Nr.1) jāiesūta līdz 2022. gada 15. novembrim, e-

pasts: plavinu_ms@inbox.lv;  

10.2. pēc pieteikuma saņemšanas konkursa organizētāji nosūta rēķinu uz 

pieteikumā norādīto e-pastu. 

         11. Konkursa norise, ja Covid-19 ierobežojumu dēļ konkurss tiek organizēts 

attālināti:  
11.1. līdz 2022. gada 15. novembrim jāiesūta pieteikums (pielikums Nr.1), 

kurā pievienota saite uz video ierakstu YouTube platformā;  

11.2. video ieraksta nosaukumā norādīt: „T. Mekša 1. jauno vijolnieku 

konkurss”, vārds, uzvārds, klase, grupa. Video ieraksta aprakstā norādīt konkursa programmu;  

11.3. video ierakstam jābūt vienotam, nerediģētam; 

11.4. konkursa rezultāti tiek publiskoti 2022. gada 25. novembrī Pļaviņu 

Mūzikas skolas mājas lapā www.pms.lv.  

      

 

 

 

Kontaktinformācija: tālr. 20209812 (direktore Dita Ārgule),  

                                         29444305 (pedagogi Sigita Vilkaplātere) 

                                  e-pasts: plavinu_ms@inbox.lv 

http://www.pms.lv/

