II Starptautiskie Mūzikas un mākslas svētki Valmierā

Nolikums
I Vispārīgie jautājumi
1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisināsies II Starptautiskie Mūzikas un mākslas
svētki (turpmāk-Svētki) Universum mūzikas un mākslas vidusskolā Valmierā,
Marijas ielā 14.
2. Svētkus organizē Universum mūzikas un mākslas vidusskola (turpmāk - skola)
sadarbībā ar SIA Izglītības un attīstības centru Universum.
3. Informācija par svētkiem tiek publiskota Universum mūzikas un mākslas vidusskolas
mājaslapā Universum.lv un Facebook lapā, kā arī nosūtīta svētku dalībniekiem uz
pieteikumā norādīto e-pastu.
II Vieta un laiks
Svētki notiks Universum mūzikas un mākslas vidusskolas Lielajā zālē
2022.gada 31. maijā no plkst.10:00 līdz apm.pl. 18.00 (atkarībā no dalībnieku skaita).
III Svētku mērķi un uzdevumi
1. Popularizēt kristīgās /bibliskās vērtības mūzikā un mākslā.
2. Dot iespēju uzstāties un rosināt katru Svētku dalībnieku sevi izteikt mūzikā un mākslā.
3. Veidot saikni mūzikai un mākslai caur ticības prizmu.
4. Veicināt pedagogu radošo sadarbību un pieredzes apmaiņu starptautiskā līmenī.
5. Sekmēt izglītojamo radošās spējas un dot iespēju apliecināt savu prasmi, jaunradi un iztēli.
6. Kopīgi svinēt arī 150.gadadienu kopš Latvijas Himnas sacerēšanas.
IV Dalībnieki
1. Izglītības iestāžu, kurās tiek īstenotas profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā,
dažādu instrumentu spēles solisti - instrumentālisti un vokālisti, dueti un dažādu instrumentu
sastāva ansambļi (arī vokālie), un orķestri no 1.- 8. klasei, kuri par savu spēlēto skaņdarbu
uzzīmējuši zīmējumu. Duetiem, ansambļiem , orķestriem 1 zīmējums (var būt kopīgi
izveidots) .
2. Mākslas skolu vai vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie vecumā no 6 -15 gadiem, kuri

noklausījušies
Universum
vidusskolas
doto
skaņdarbu
https://www.youtube.com/watch?v=bbhuMz_riS0
(,,Mums ir dots Dēls’’ - E.Vatuļinas
mūzika, Jesajas grāmatas 9.nod.vārdi, A.Cepīša aranžija ) un izveidojuši mūzikas saturam
atbilstošu mākslas darbu.
3. Svētkos var piedalīties arī profesionālās izglītības izglītojamie, kuri uzzīmējuši zīmējumu vai
gleznojumu, klausoties jau iepriekš minēto skaņdarbu.

V Programma
1. Visu atskaņoto skaņdarbu vēstījums vai nu atbalsta, vai nav pretrunā ar kristīgajām
/bibliskajām vērtībām.
2. Dalībniekiem solistiem jāatskaņo viens skaņdarbs pēc brīvas izvēles. Duetiem un
ansambļiem 1- 2 skaņdarbi.
3. Orķestriem jāatskaņo 2 - 4 skaņdarbi.
4. Mūziķiem jāaizpilda un jāatsūta Pielikums Nr.1.
5. Visi dalībnieki izstādei iesniedz mākslas darbu plaknē, brīvi izvēlētā tehnikā – zīmuļi,
flomāsteri, krītiņi, ūdens krāsas, guaša, u.c. Mākslas darbs atbilst skaņdarbā atklātajam
saturam.
6. Zīmējums A4 formātā, gleznojums A3 formātā par izvēlētā skaņdarba tēmu. Darbus lūdzam
nesalocīt.
7. Darba otrā pusē jāuzrāda ziņas par autoru, darbu, skolotāju, skolu (Pielikums Nr.2) un īss
apraksts par gleznojuma ideju. Darba redzamajā pusē nekādas ziņas nav jāuzrāda.
Ļoti ieteicams mākslas darbus atsūtīt vai atvest uz skolu no 24.05. - 30.05. , iepriekš
piezvanot pa telefonu 27774201 - skolas dežuranta numurs, vai mākslas skolas sk. Zanei
Bērziņai, tel.28669529.
Skolas darba laiks no pl.8.00-17.30. Tikai izņēmuma kārtā darbus iespējams iesniegt
svētku dienā pie reģistrācijas 31.maijā.

VI Pieteikumi
1. Pieteikuma anketu (pielikumā) lūdzam nosūtīt elektroniski līdz 2022.gada 25.maijam uz
e-pastu: mms@universum.lv
2. Iesūtot pieteikumu, svētku dalībnieki piekrīt nolikuma noteikumiem.
3. Dalības maksa svētkos - solistiem - 20.00 EUR,
- duetiem kopā - 25.00 EUR
- ansambļiem kopā - 30.00 EUR,
- orķestriem kopā - 35.00 EUR
- mākslas darbu autoriem,( skat.IV:2 punktu), dalības maksa 10.00 euro

4.

Dalības maksa iemaksājama ar pārskaitījumu līdz 2022. gada 25. maijam, dalības maksa
neierašanās gadījumā netiek atmaksāta.

5. Bankas rekvizīti:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
,,Izglītības un attīstības centrs Universum’’
Reģ. Nr.44103123757
Marijas iela 14, Valmiera, LV - 4201
,,Swedbank’’AS, HABALV22
Konts LV10HABA0551046881295

6. Ieņēmumi no dalības maksām tiks izlietoti konkursa organizatorisko izdevumu segšanai un
piemiņas balviņu izveidošanai svētku dalībniekiem.
Darbu iesniegšana: skatīt V:5 punktu.

VII Nosacījumi
1. Svētku laikā visi dalībnieki un apmeklētāji ievēro valstī noteiktos epidemioloģiskos
noteikumus.
2. Svētku dalībnieki uzstājas koncertapģērbā un koncertapavos.
3. Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos svētkos (ceļa izdevumi, ēdināšana u.c.), sedz
dalībnieki.
4. Svētku organizatoriem ir tiesības uz audio un video ierakstiem, kā arī uz fotografēšanu svētku
norises laikā.
5. Svētku organizatori nodrošina reklāmu masu medijos.
6. Katra izglītības iestāde atbild par datu apstrādi un personas datu aizsardzību.

VIII Norise
1. Svētku dalībnieki ierodas Universum skolā un piedalās paredzētajā pasākuma
programmā.
2. Visiem pasākuma dalībniekiem un skatītājiem būs iespēja nobalsot par savu simpātiju zīmējumu un arī skaņdarba izpildījumu.
3. Svētku dalībniekiem būs kopēja fotografēšanās un cienasts.

Jautājumu gadījumā rakstīt mms@universum.lv
vai zvanīt Anitrai Rausei, tel.26424495

,

Pielikums Nr. 1
II Starptautiskie Mūzikas un mākslas svētki Valmierā

Pieteikums
______________________________________________________________________
Izglītības iestādes nosaukums

Dalībnieka
vārds, uzvārds

Klase

Pedagoga vārds,
uzvārds

Programma

Ansambļiem un orķestriem lūdzam norādīt dalībnieku skaitu un instrumentu sastāvu.

Bankas rekvizīti

Direktors______________

Hronometrāža

II Starptautiskie Mūzikas un mākslas svētki Valmierā
Informācija par konkursa dalībnieka darbu, ko pielīmē darba otrā pusē (drukātiem
burtiem).

Autora vārds, uzvārds:_________________________________vecums:_______gadi
Darba nosaukums:____________________________________________________
Skola:_______________________________________________________________
Pedagogs:____________________________________________________________
Ped. tālrunis:______________________e-pasts:_____________________________
Idejas izklāsts (vēlams daži teikumi)______________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Pielikums Nr.2
II Starptautiskie Mūzikas un mākslas svētki Valmierā
Informācija par konkursa dalībnieka darbu, ko pielīmē darba otrā pusē (drukātiem
burtiem).

Autora vārds, uzvārds:_________________________________vecums:_______gadi
Darba nosaukums:____________________________________________________
Skola:_______________________________________________________________
Pedagogs:____________________________________________________________
Ped. tālrunis:______________________e-pasts:_____________________________
Idejas izklāsts (vēlams daži teikumi)______________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

