
 

 

RĪGAS REINHOLDA ŠMĒLINGA VIDUSSKOLA 
Gaiziņa iela 1, Rīga, LV-1050, tālrunis 67229210, e-pasts rrsvs@riga.lv 

 

 

NOLIKUMS 
 

Rīgā 

 

14.09.2022. Nr. GV-22-2-nos    

 

Konkursa “Muzikālā pietura” nolikums 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās konkurss “Muzikālā pietura” (turpmāk – 

Konkurss). 

 

2. Konkursa mērķis ir veicināt Rīgas valstspilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

(turpmāk – Izglītības iestādes) 9.-12.klašu izglītojamo spēju un talantu attīstību, nodrošinot 

iespēju radoši izpausties un izkopt savu individualitāti, neatkarīgi no vecuma un sociālā 

statusa. 

 

3. Konkursu rīko Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskola sadarbībā ar Rīgas domes 

Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi (turpmāk – 

Pārvalde). 

 

4. Izglītības iestāde nodrošina: 

4.1. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.1338 “Kārtība, kādā 

nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 

prasības. 

4.2. Latvijas Republikas Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662 

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”. 

 

5. Konkursa nolikums un informācija par Konkursu tiek publicēta tīmekļvietnēs 

www.intereses.lv un www.rrsvs.lv.  

 

II. Konkursa norises vieta un laiks, dalībnieki, pieteikumu iesniegšana un 

dalības nosacījumi 

 

6. Konkurss notiek Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas aktu zālē, Gaiziņa ielā 1, Rīgā, 

2022.gada  30.novembrī, plkst. 15.00. 

 

7. Konkursā  piedalās Rīgas valstspilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu 9.-12.klašu 

izglītojamie (turpmāk – Dalībnieki) individuāli vai grupā. 
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8. Pieteikuma anketas (1.pielikums) dalībai Konkursā nosūta elektroniski līdz 2022.gada 

23.novembrim Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas direktora vietniecei Jeļenai 

Jevdokimovai  uz e-pastu jjevdokimova@edu.riga.lv.  

 

9. Dalības nosacījumi: 

9.1. Konkursa Dalībnieki piedalās divās kategorijās: 

9.1.1. kategorijā “Solisti (vokālisti/instrumentālisti)” 1-2 pārstāvji no Izglītības iestādes; 

9.1.2. kategorijā “Vokālie ansambļi (t.s. dueti)/ instrumentālās grupas” 1-2 kolektīvi no 

Izglītības iestādes; 

9.2. Dalībnieki, izpildot dziesmu, neizmanto palīglīdzekļus, pavadījumam var izmantot gan 

akustiskos mūzikas instrumentus, gan fonogrammas. 

9.3. Konkursa Dalībnieks(-i) sagatavo latviešu autora oriģināldarbu vai latviešu tautas 

dziesmas apdari un brīvās izvēles dziesmu/skaņdarbu (kopā 2 dziesmas/skaņdarbi). 

 

10. Izglītības iestādei pirms pieteikuma iesniegšanas jāsaņem rakstveida piekrišana no 

nepilngadīgo Dalībnieku likumiskajiem pārstāvjiem vai pilngadīgajiem Dalībniekiem 

fotogrāfiju, audio vai audiovizuālā materiāla publiskošanai. 

 

11. Konkursa organizatori nodrošina Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības. 

 

III. Vērtēšanas noteikumi 

 

12. Konkursa Dalībnieku sniegumu vērtē Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas izveidota 

vērtēšanas komisija 50 punktu sistēmā (2.pielikums). 

 

13.  Konkursa Dalībniekiem, atbilstoši novērtējumam, tiek piešķirts: 

13.1. I pakāpes diploms no 40 līdz 50 punktiem; 

13.2. II pakāpes diploms no 30 līdz 39.9 punktiem; 

13.3. III pakāpes diploms no 20 līdz 29.9 punktiem; 

13.4. līdz 20 punktiem - Pateicība par piedalīšanos. 

 

14. Vērtēšanas komisijai ir tiesības lemt par diplomu/pateicību nepiešķiršanu vai vairāku 

piešķiršanu kādā no nominācijām.  

 

15. Vērtēšanas komisijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams. 

 

IV. Konkursa rezultātu paziņošana un godalgoto vietu ieguvēju apbalvošana  

 

16. Konkursa rezultātu paziņošana un godalgoto vietu ieguvēju apbalvošana notiek 

2022.gada 30.novembrī Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolā. 

 

 

17. Informācija par Konkursa rezultātiem līdz 2022.gada 5.decembrim tiek publicēta 

tīmekļvietnēs www.intereses.lv, www.rrsvs.lv. 

  

 

Direktors J. Japiņš 

 

Jevdokimova 
67229210 
 

http://www.intereses.lv/


 

1. pielikums 

Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas  

konkursa “Muzikālā pietura” nolikumam 
 

PIETEIKUMS 

Izglītības iestāde: ______________________________________  

Dalībnieku skaits: ______________________________________ 

Nr. 

p.k. 
Dalībnieka vārds, uzvārds Klase* Vecums 

    

    

    

    

 

 (pedagoga vai kolektīva vadītāja vārds, uzvārds, kontakttālrunis, e-pasts) 

.............................................................................................................. 

(koncertmeistara vārds, uzvārds) 

Repertuārs: 

Nr. 

p.k. 

Dziesma vai 

skaņdarbs 

Komponists, 

aranžētājs 

(vārds, uzvārds) 

Teksta autors 

(vārds, uzvārds) 
Hronometrāža 

1.  

 

 

   

2.  

 

 

   

 

Īsa kolektīva vai solista vizītkarte: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________ 

 

Kolektīva vadītājs:______________________________________________________ 

Izglītības iestādes vadītājs:_______________________________________________ 

*konkursā “Muzikālā pietura” var  piedalīties izglītojamie no 9.-12.klasei 



2. pielikums 

Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas  

konkursa “Muzikālā pietura” nolikumam 

 

VĒRTĒŠANAS LAPA 

Izglītības iestāde 

…………………………………………………………………………………………… 

Solista vārds, uzvārds/ kolektīva vai grupas nosaukums  

…………………………………………………………………………………………… 

Vadītājs 

…………………………………………………………………………………………… 

DALĪBNIEKA  VĒRTĒJUMS 

Dalībnieki tiek vērtēti 50 punktu skalā pēc šādiem kritērijiem: 

Nr.p/k Vērtēšanas kritēriji Punkti 1-10 

1. Mākslinieciskais un tehniskais sniegums (satura 

atklāsme, mūzikas izteiksmes līdzekļi) 

 

2. Individualitāte, uzdrošināšanās  

3. Stila izjūta (izpildījuma atbilstība izvēlētā žanra 

stilistikai)  

 

4. Skatuves kultūra  

5. Mākslinieciskais kopiespaids  

                                                                 KOPĀ  

10 - izcili, 9 - teicami, 8 - ļoti labi, 7 - labi, 6 - gandrīz labi, 5 - viduvēji, 4 - gandrīz viduvēji, 

3 - apmierinoši, 2 - vāji un 1 - ļoti vāji. 

Punktu skaidrojums: 

40-50 punkti -  I pakāpe 

30-39.99 punkti -  II pakāpe 

20-29.99 punkti-  III pakāpe 

Līdz 20 punktiem - Pateicība par piedalīšanos 

 

Vērtēja ………………………………………………………….. 

Datums …………………………………………………………. 

 

 


