
Jura Jurjāna XXII Starptautiskais konkurss 

“Jaunais mežradznieks” 2020 
 

Arvīda Klišāna 85. gadskārtā 

 

Latvija, Ērgļi 
 

 
 

Konkurss: 2020. gada 7. - 9. oktobris (attālināti) 

 

Laureātu koncerts: 2020. gada 23. oktobris 17:00 Ērgļu Saieta nama Lielā zāle 

 
 

 

Konkursa rīkotāji: 

• PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” Emīla Dārziņa mūzikas skola 

Reģ.Nr. 90000013095, Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048, www.nmv.lv 

• Kultūras un izglītības atbalsta biedrība “Domā! Radi! Dari!” 

Reģ.Nr.40008223130, Vidus prospekts 10-4, Ogre, Ogres novads, LV-5001 

• Ērgļu novada dome 

Reģ.Nr. 90002214379, Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu novads, LV-4840, www.ergli.lv 

Kontaktpersonas:  

Agneta Krilova-Bērziņa, e-pasts: agneta.krilova-berzina@nmv.lv 

Gatis Evelons, e-pasts: simpfoniskais@inbox.lv 

 

1. Konkurss notiek 4 vecuma grupās: 

A grupa – kuri dzimuši 2008. gadā un jaunāki, 

 B grupa – kuri dzimuši 2006. un 2007. gadā, 

 C grupa – kuri dzimuši 2004. un 2005. gadā, 

 D grupa – kuri dzimuši 2001., 2002. un 2003. gadā. 

2. Konkurss notiek attālināti, abu kārtu konkursa programmu ierakstītos video failus sūtot uz e-

pastu agneta.krilova-berzina@nmv.lv laikā no 2020.gada 7.oktobra līdz 2020.gada 9.oktobrim 

plkst.23:59.  

3. Konkursa katras kārtas programma jāieraksta atsevišķā video ierakstā un uz augstāk minēto e-

pasta adresi jānosūta divi atsevišķi video faili, kuros vienā ierakstīta konkursa I kārtas 

programma, otrā ierakstīta konkursa II kārtas programma. Ierakstīto video failu ieteicamais 

formāts: .MP4; vēlamā izšķirtspēja – no 720p (minimālā) līdz 1080p jeb FullHD; video 

bitrate vismaz 5 Mbps. Faila nosaukumā jānorāda dalībnieka vecuma grupa, konkursa kārta, 

dalībnieka vārds un uzvārds. (Piemērs: A_I_Janis_Berzins) 
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4. Konkursa abu kārtu programmas (Pielikums Nr.1) video ieraksta laikā jāatskaņo no galvas. 

Skaņdarbi nedrīkst atkārtoties.  

5. Konkursa abu kārtu skaņdarbi video ieraksta laikā jāatskaņo kopā ar koncertmeistaru, izņemot 

tos izvēles skaņdarbus, kuriem klavieru pavadījums nav paredzēts. 

6. Konkursa katras kārtas programma jāatskaņo vienlaidus, bez ieraksta pārtraukšanas starp 

skaņdarbiem. Katras kārtas programmas video ieraksta fails nedrīkst būt kombinēts no 

vairākiem ierakstiem. 

7. Ja konkursa dalībnieks vai viņa pārstāvis savlaicīgi neiesūta abu konkursa kārtu programmu 

ierakstu video failus, dalībnieks tiek svītrots no konkursa dalībnieku skaita un dalības maksa 

netiek atmaksāta. 

8. Konkursu vērtē starptautiska žūrija. Konkursa žūrija vērtē abu konkursa kārtu video ierakstus. 

Visi žūrijas lēmumi ir galīgi un nepārsūdzami. Konkursā iegūto punktu skaits netiek 

publiskots. 

9. Ja žūrija konstatē šī nolikuma 2., 4., 5., 6. punktu neizpildīšanu vai pārkāpumus, konkursa 

dalībnieks tiek diskvalificēts. 

10. Pēc visu dalībnieku iesūtīto konkursa abu kārtu programmu video ierakstu noklausīšanās un 

izvērtēšanas, konkursa žūrijas komisija katrā vecuma grupā piešķir pirmās, otrās un trešās 

vietas laureātu nosaukumus. Katras vietas laureāta nosaukums var tikt piešķirts vairākiem 

dalībniekiem.  

11. Konkursa noslēgumā var tikt pasludināts arī Galvenās balvas ieguvējs. Žūrijai ir tiesības 

Galveno balvu nepiešķirt. Konkursa rīkotāji un atbalstītāji var piešķirt arī speciālbalvas, 

atzinības, pateicības rakstus. 

12. Konkursa noslēgums - laureātu koncerts un apbalvošanas ceremonija notiek klātienē 

2020.gada 23.oktobrī no plkst. 17:00. Uz konkursa noslēgumu – laureātu koncertu un 

apbalvošanas ceremoniju - pēc žūrijas lēmuma tiek izvirzīti ne vairāk kā 5 dalībnieki no 

katras grupas. Konkursa noslēguma koncertā piedalās tikai konkursa laureāti, izpildot to 

skaņdarbu no konkursa abu kārtu programmas, kuru izvēlas žūrijas komisija, savu lēmumu 

dalībniekam vai viņa pārstāvim paziņojot līdz 2020.gada 16.oktobrim.  

13. Ja konkursa dalībnieks - laureāts neierodas uz apbalvojuma saņemšanu, tad apbalvojums un 

laureāta diploms tiek nosūtīti pa pastu, par saņemšanas adresi iepriekš vienojoties ar konkursa 

organizatoriem. 

14. Dalībnieki, kuri netiek izvirzīti uz konkursa noslēgumu, saņem Atzinības rakstu par 

piedalīšanos Jura Jurjāna XXII Starptautiskajā konkursā “Jaunais mežradznieks” 2020. 

Atzinības rakstu dalībnieks var saņemt klātienē konkursa noslēguma dienā 2020.gada 

23.oktobrī Ērgļu Saieta namā vai pa pastu, vai ieskenētu un nosūtītu elektroniski e-pastā, par 

saņemšanas veidu iepriekš vienojoties ar konkursa organizatoriem. 

 



15. Pieteikuma anketu (skat. Pielikums Nr.2) pieņemšana beidzas 2020. gada 16. septembrī.  

Pieteikuma anketu sūtīt uz uz e-pastu: agneta.krilova-berzina@nmv.lv  

Pieteikuma anketai jāpievieno dalībnieka pases vai ID kopija un kvīts vai maksājuma 

uzdevuma kopija (ja maksa tiek veikta internetbankā) par dalības maksas samaksu. 

16. Dalības maksa 40.00 EUR (četrdesmit euro, 00 centi) jāiemaksā Kultūras un izglītības 

atbalsta biedrības “Domā! Radi! Dari!” kontā LV53HABA0551038632805 A/S Swedbank, 

kods HABALV22. Maksājuma mērķī norādīt – Dalības maksa par konkursu Jaunais 

mežradznieks 2020_dalībnieka vārds, uzvārds.  

17. Ceļa izdevumus nokļūšanai uz konkursa noslēgumu sedz paši konkursa dalībnieki - laureāti. 

18. Iepriekšējā gada konkursa pirmo vietu laureāti drīkst piedalīties tikai nākošajā vecuma grupā. 

Galvenās balvas ieguvējs nākošajos konkursos vairs nepiedalās 

19. Ar konkursa rīkotāju atļauju var veikt audio un videoierakstus, par kuriem dalībnieki atlīdzību 

nesaņem. 

20. Konkursa rīkotāji (Nolikumā norādītās kontaktpersonas) labprāt sniegs atbildes uz visiem 

jūsu jautājumiem par konkursu. 
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Pielikums Nr.1 

 

 

Jura Jurjāna XXII Starptautiskais konkurss 

“Jaunais mežradznieks” 2020 

Arvīda Klišāna 85. gadskārtā 

 
KONKURSA PROGRAMMA 

   

 

   I kārta  1. Konkursa dalībnieka valsts tautas dziesma    

      A   2. Brīvas izvēles skaņdarbs vai skaņdarbi. 

GRUPA     II kārta 1.“Beyond The Horizont” K. Otsinga apdrē 

2. Brīvas izvēles skaņdarbs vai skaņdarbi.   

   

✓ Abās kārtās jāatskaņo dažāda rakstura skaņdarbi; 

✓ Kopējā maksimālā hronometrāža katrā kārtā - 6 minūtes. 

 

 

I kārta   1. E. Mlinarskis “Slāvu šūpuļdziesma” 

     B    2. Brīvas izvēles skaņdarbs vai skaņdarbi. 

GRUPA II kārta 1. V.A.Mocarts / A. Harels Mini Rondo 

2. Brīvas izvēles skaņdarbs vai skaņdarbi. 

 

✓ Abās kārtās jāatskaņo dažāda rakstura skaņdarbi; 

✓ Kopējā maksimālā hronometrāža katrā kārtā - 8 minūtes. 

 

 

I kārta  1. M. Bašs “Noktirne“ 

     C    2. Brīvas izvēles skaņdarbs vai skaņdarbi. 

GRUPA    II kārta 1. K. Sen-Sanss Koncertskaņdarbs – I daļa 

2. Brīvas izvēles skaņdarbs vai skaņdarbi. 

 

✓ Abās kārtās jāatskaņo dažāda rakstura skaņdarbi; 

✓ Kopējā maksimālā hronometrāža katrā kārtā - 10 minūtes. 

    

   

  I kārta  1. A. Jurjāns “Barkarola“ 

       D    2. A. Žilinskis Sonatīne - I daļa 

GRUPA  II kārta 1. V.A. Mocarts Koncerts Nr.1 KV412 – I un II daļa 

                                                    II daļa Rondo – H.Vīzes redakcijā  

                                                   (Vervollstandigung und Klavierauszug von Henrik Wiese) 

 

                    

 

 

 



Pielikums Nr.2 

 

 

Pieteikuma anketa 
 

Dalībnieka vārds, uzvārds________________________________________________ 

 

Personas koda pirmā puse________________________________________________ 

 

Mācību iestāde (nosaukums, adrese, tālr.nr.)__________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Klase (kurss)_________________________   

 

Vecums (pilni gadi uz 23.04.2020.)_______ 

 

Konkursa grupa_______________________ 

 

Pedagogs______________________________________________________________ 

 

Koncertmeistars________________________________________________________ 

 

Pedagoga tālr.nr._____________________ 

 

Konkursa programma 

 

I  kārta    1.____________________________________________________________ 

     

               2.____________________________________________________________ 

 

 

II kārta   1.____________________________________________________________ 

 

    2.____________________________________________________________ 

 

Lūdzu uzrādīt katra skaņdarba precīzu hronometrāžu! 
 

Pedagoga paraksts______________________________________________________ 

Dalībnieka paraksts_____________________________________________________ 

 

 

 

 

! Pieteikumam jāpievieno dalībnieka pases vai ID kartes kopija un kvīts vai maksājuma 

uzdevuma (ja maksa tiek veikta internetbankā) kopija par dalības maksas samaksu. 

 


