
Apstiprinu  Z. Rožkalna        

Privātās mūzikas skolas „BJMK Rokskola” direktore 

 

Privātā mūzikas skola "BJMK Rokskola" sadarbībā ar 

Jelgavas mūzikas viduskolu un Latvijas klasiskās ģitārspēles skolotāju un ģitāristu 

asociāciju rīko: 
Latvijas klasiskās ģitārspēles konkursu 

 

„Latvijas gada ģitārists 2022” 

 
 
Konkursa norises vieta: Jelgavas mūzikas vidusskola 

 

Konkursa norises laiks: 2022. gada 11. maijs, plkst. 10.00 

 

Konkursa mērķi un uzdevumi: *attīstīt jauno ģitāristu muzicēšanas prasmi; 

*veidot jaunus radošus kontaktus; 

*veicināt bērnu interesi par mūziku un muzicēšanu; 

*paplašināt pedagoģisko pieredzi. 

 

Konkursa dalībnieki: Bērni un jaunieši, kas mācās klasisko ģitārspēli Latvijā. 

 
 

Konkursa dalībnieku sadalījums pa grupām: A grupa- 2012. gadā dzimušie 

audzēkņi un jaunāki, 

B grupa-2010.-2011. gadā dzimušie,  

C grupa-2007.-2009. gadā dzimušie, 

D grupa-2002.-2006. gadā dzimušie, 

E grupa-2001. gadā dzimušie un vecāki 

audzēkņi. 

 

Konkursa programma: Brīvas izvēles divi dažādu raksturu un laikmetu 

skaņdarbi. Ja dalībnieks atskaņo viena lielas/izvērstas formas skaņdarba vairākas daļas, tas var 

tikt uzskatīts par vienu skaņdarbu. 
 

 

 

Konkursa programmas ilgums (laiks, ko dalībnieks kopumā pavada uz skatuves): 

 
A grupa: līdz 4 minūtēm 

B grupa: līdz 6 minūtēm 

C grupa: līdz 8 minūtēm 

D grupa: līdz 10 minūtēm 

E grupa: līdz 10 minūtēm 

 
 

Konkursa programmu dalībnieki atskaņo no galvas. 

 

NB! Izvēloties konkursa programmu, būtiski ievērot šajā nolikumā noteikto 

programmas atskaņošanai doto laika ierobežojumu.



Vērtēšana: Konkursa dalībnieki tiek vērtēti pa vecuma grupām, par 1., 2., 3. vietu 

tiek saņemti laureātu diplomi un balvas (balvu apmērs atkarīgs no dalībnieku skaita). 

Žūrijas komisijai ir tiesības arī nepiešķirt godalgotas vietas kādā no grupām. 

Katram konkursantam būs iespēja dzirdēt mutisku žūrijas novērtējumu un 

motivējošus ieteikumus uzreiz pēc konkursa programmas atskaņošanas. 

 

Konkursa žūrijas sastāvu izveido un apstiprina konkursa Latvijas gada ģitārists 

iniciatīvas grupa K. Zemītis, M. Kupčs, E. Rožkalns un V. Kudrins.   

 

Konkursa žūrijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams. 

 

Pieteikšanās: Dalībnieki savu dalību konkursam piesaka, aizpildot anketu, kas 

atrodama vietnē: https://forms.gle/oNQpzez6LjE3bnyq9 

Anketa jānosūta līdz 02.05.2022 

Dalības maksa vienam konkursa dalībniekam: 25,00 EUR (dalības maksa tiks 

novirzīta tikai konkursa administratīvajiem un organizatoriskajiem izdevumiem, kā 

arī laureātu balvu fondam.) 

 Vietu skaits konkursā ir ierobežots, ir iespējams, ka pieteikšanās konkursam tiks 

 slēgta pirms noteiktā termiņa. 

Lai sekmīgi pabeigtu reģistrēšanos konkursam, dalības maksa jāpārskaita uz norādīto 

kontu, norādot konkursa dalībnieka vārdu un uzvārdu, un jāaizpilda anketa. 

(Juridiskām personām iespējams arī apmaksāt kā izrakstītu rēķinu, kas sākotnēji tiks 

nosūtīts elektroniskā formātā, bet oriģinālu būs iespējams saņemt konkursa dienā 

uz vietas): 

Rekvizīti: 

SIA BJMK 

Vienotais reģistrācijas numurs: 43603036236 

Juridiskā adrese: Druvu iela 6, Jelgava, LV - 3002 

Banka: Nordea 

Kods: NDEALV2X 

Konta nr.: LV46RIKO0000083756449 

 

Informācija par konkursu: http://www.rokskola.bjmk.lv/ 

 

Konkursu atbalsta: 

 
 

 

 

 

Epasts: klasiskagitara@gmail.com 

Tālrunis: 27736443, 29505899 
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