Starptautiskais Jāņa Cimzes Jauno talantu konkurss
NOLIKUMS
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Starptautisko Jāņa Cimzes [pielikums Nr. 3.] Jauno talantu konkursu (turpmāk – Konkurss)
sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru rīko Valkas novada dome, Valkas Jāņa
Cimzes Mūzikas skola. Konkurss veltīts izcilajam latviešu pedagogam Jānim Cimzem.
1.1.1. Valkas Jāņa Cimzes Mūzikas skola – adrese: Valkā, Semināra ielā 25, LV-4701.
Kontaktpersona: Valkas Jāņa Cimzes Mūzikas skolas direktors Jānis Ludbergs, tālrunis
+371 64707001, +37129460297; e-pasta adrese – muzikas.skola@valka.lv;
1.1.2. Valkas novada dome, adrese: Beverīnas ielā 3,Valka, LV-4701. Kontaktpersona
Izglītības un kultūras daļas vadītājs Aivars Ikšelis, tālrunis - + 371 64722360, +371
26469125, e-pasta adrese – aivars.ikselis@valka.lv, mājaslapas adrese: www. valka.lv;
1.1.3. Latvijas Nacionālais kultūras centrs – adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1365, e-pasts:
pasts@lnkc.gov.lv, mājaslapas adrese: www.lnkc.gov.lv. Kontaktpersona: Latvijas
Nacionālā kultūras centra Mūzikas izglītības eksperts Andis Groza, e-pasts:
andis.groza@lnkc.gov.lv, tālrunis - +371 67356282.
1.2. Konkursa mērķis:
• sekmēt jauno mūziķu radošo un māksliniecisko izaugsmi;
• veicināt Latvijas un citu valstu mūzikas skolu pedagogu pieredzes apmaiņu;
• popularizēt latviešu komponistu skaņdarbus.
1.3. Konkursa rezultāts ir noslēguma koncerts, kuru īsteno 2015. gada 11. aprīlī.

2. Konkursa norises laiks un vieta
2.1.

Konkurss notiks katru otro gadu Valkas Jāņa Cimzes Mūzikas skolā, Valkā, Semināra ielā 25,
tālrunis – +371 64707001, e-pasta adrese – muzikas.skola@valka.lv
2.2.
Konkursa norises laiks katru gadu tiks precizēts. 1. konkurss notiks 2015. gadā no 10. aprīļa
līdz 12. aprīlim.
3. Konkursa dalībnieki
3.1.

Konkursa dalībnieki: jaunieši un bērni vecumā līdz 16 gadiem (ieskaitot), priekšroka
starptautisko konkursu laureātiem klavieru, stīgu, akordeona, pūšamo un sitamo instrumentu
specialitātēs.

4. Konkursa programma
4.1.
Konkursā izpildāms viens latviešu komponista skaņdarbs un viens brīvas izvēles skaņdarbs.
4.2.
Kopējais uzstāšanās ilgums – līdz 20 minūtēm.
4.3.
Nosūtītajā Konkursa programmā jābūt norādītai skaņdarba hronometrāžai.
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5. Konkursa kārtība un norise
5.1.
5.2.

Konkurss ir atklāts un notiek vienā kārtā.
Dalībniekiem līdz 2015. gada 1. februārim (pasta zīmogs) jāiesūta pieteikuma anketa uz šādu
adresi: “Starptautiskais Jāņa Cimzes Jauno talantu konkurss”
Valkas Jāņa Cimzes Mūzikas skola,
Valkā,
Semināra
ielā
25,
LV-4701,
Latvija
Pieteikumu var iesūtīt arī elektroniski uz e-pasta adresi mūzikas.skola@valka.lv;
5.3.
Pieteikumam nepieciešams pievienot šādus dokumentus un materiālus:
5.3.1. anketa ar programmas pieteikumu (izpilda datordrukā vai drukātiem burtiem [pielikums
Nr.1];
5.3.2. dzimšanas apliecības vai pases vai personas apliecības kopija;
5.3.3. konkursanta īsa biogrāfija – CV (datordrukā) [pielikums Nr. 2.];
5.3.4. konkursanta fotogrāfija (3x4 cm) un iesniegt elektroniski augstas izšķirtspējas formātā,
ieskanētu pieteikuma anketā.
5.4.
Nepilnīgi aizpildīti pieteikumi un pieteikumi bez pielikumiem var tikt neizskatīti.
5.5.
Mēģinājuma telpas konkursa dalībniekiem pieejamas no 2015. gada 10. aprīļa, iepriekš
piesakoties pa e-pastu: mūzikas.skola@valka.lv
5.6.
Pieteikuma anketas pieejamas Valkas novada un Latvijas Nacionālā kultūras centra interneta
mājaslapās.
5.7.
Dalībnieku saraksts (ne vairāk kā 12 jaunie mūziķi) līdz 2015. gada 28. februārim tiks
publicēts Valkas novada un Latvijas Nacionālā kultūras centra mājaslapās.
5.8.
Pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, organizatori arī izsūta dalībniekiem oficiālu
uzaicinājumu par dalību Konkursā.
5.9.
Uzaicinātajiem Konkursa dalībniekiem līdz 2015. gada 1. aprīlim jāsamaksā dalības maksa
50.00 EUR uz sekojošu kontu:
Valkas novada dome
Reģ.Nr. 90009114839
AS SEB banka
LV62UNLA0050014277068
Ar norādi: “Dalībnieka vārds uzvārds, dalības maksa Starptautiskajam Jāņa Cimzes Jauno talantu
konkursam”.
5.10. Ierodoties uz Konkursu, jāiesniedz Konkursa sekretariātā apliecinoša dokumenta par dalības
naudas iemaksu bankā kopija.
5.11. Neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.
5.12. Konkursa organizatori sedz ēdināšanas un naktsmītnes izdevumus.
5.13. Konkursa organizatori dalībniekiem nesedz ceļa izdevumus.
5.14. Konkursa dalībnieku reģistrācija notiek Konkursa sekretariātā Valkas Jāņa Cimzes Mūzikas
skolā, Valkā, Semināra ielā 25.
5.15. Rīcības komitejai ir tiesības translēt konkursa norisi radio, TV vai ierakstīt to audio un video
kasetēs, kā arī izplatīt šos ierakstus nekomerciālos nolūkos bez honorāru izmaksas.
5.16. Uzstāšanās kārtības izloze tiek organizēta Konkursa atklāšanas ceremonijā. Dalībnieku
uzstāšanās notiek izlozes kārtībā un tiek saglabāta līdz konkursa beigām.
5.17. Konkursa skaņdarbus dalībnieks atskaņo neizmantojot partitūru vai nošu materiālu (no
galvas).
5.18. Vajadzības gadījumā Konkursa organizatori nodrošina dalībnieku ar koncertmeistaru
1(vienam) mēģinājumam un 1 (vienai) uzstāšanās reizei, kā arī noslēguma koncertā.
5.19. Pedagogiem un koncertmeistariem tiks izsniegtas pateicības raksti un apliecības par
kvalifikācijas paaugstināšanu.
5.20. Konkursa obligāta prasība: dalībniekiem jāpiedalās noslēguma koncertā, kas notiek Konkursa
laikā.
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6. Konkursa žūrija
6.1.
6.2.

Konkursu vērtē starptautiska žūrija līdz 5 cilvēku sastāvā.
Dalībnieku uzstāšanās tiek vērtēta 25 ballu skalā. Vērtējuma summu veidojot augstākā un
zemākā balle netiek ieskaitīta.
6.3.
Žūrijas komisija ir tiesīga uzstāšanos pārtraukt un aizliegt konkursantam piedalīties Konkursā,
ja konkursanta sniegums neatbilst Konkursa nolikuma prasībām.
6.4.
Žūrijas komisijas locekļi nevērtē savus audzēkņus.
6.5.
Konkursantam pārsniedzot norādīto laika limitu, žūrijai ir tiesības dalībnieka uzstāšanos
pārtraukt.
6.6.
Strīdus gadījumā par konkursa noteikumiem noteicošais ir Konkursa nolikuma teksts latviešu
valodā.
6.7.
Žūrijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams.

7. Balvu fonds
7.1.

Konkursa dalībnieki tiek apbalvoti ar diplomiem, piemiņas veltēm. Laureāti saņem naudas
balvu, audio ieraksta iespējas studijā, kā arī koncerta video ierakstu.
7.2.
Žūrijas komisija un konkursa rīkotāji nosaka balvu fonda sadalījumu apmēru.
Balvu fonda sadalījums:
1.vieta - 500.00 EUR
2.vieta - 300.00 EUR
3.vieta - 200.00 EUR
7.3.
Konkursa kopējais Balvu fonds ir ne mazāks kā 2000.00 EUR.
7.4.
Konkursā var tikt piešķirtas arī citu juridisko vai fizisko personu, kā arī sabiedrisko
organizāciju balvas un prēmijas.
7.5.
Žūrijai ir tiesības kādu no vietām un balvām nepiešķirt, kā arī lemt par citādu balvu
sadalījumu, ja kāda no balvām netiek piešķirta.

Informācija
Konkursa koordinators:
Jānis Ludbergs
Tālrunis – +371 64707001
mob. tālr. +37129460297
e-pasts: janis.ludbergs@valka.lv
Konkursa mākslinieciskie direktori:
Aivars Ikšelis, tālrunis - + 371 64722360, +371 26469125, e-pasta adrese – aivars.ikselis@valka.lv
Līga Lāne, tālrunis - + 371 64707476, + 371 22042722, e-pasta adrese – liga.lane@valka.lv
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Pielikums Nr.1
Starptautiskā Jāņa Cimzes Jauno talantu konkursa nolikumam

PIETEIKUMS / APPLICATION FORM
Instrumentu grupa:
Band:

Uzvārds
Surname

Vārds
Name

Dzimšanas datums
Date of Birth

Valsts
Country

Adrese
Address

Skola
School

Tālrunis/ Fakss
Phone/ Fax

Skolotājs (-a)
Teacher

E-pasts
E-mail

Koncertmeistars ( -e)
Accompanist

Foto
Photo

PROGRAMMA / PROGRAMME
Hronometrāža*
Time*
1.
2.

*Ievērot konkursa nolikumā noteikto hronometrāžu!
*Take into consideration the timing shown in the program of competition!

Vai Jums ir nepieciešams koncertmeistars?
Do you require the official pianist accompanist?

Jā/Yes

Nē/No

Apstiprinu, ka ar konkursa noteikumiem esmu iepazinies/ iepazinusies:
I hereby confirm that I will comply all the rules of the Competition:
Skolotāja paraksts
Teacher signature

Datums
Date

4

Pielikums Nr.2
Starptautiskā Jāņa Cimzes Jauno talantu konkursa nolikumam

CURRICULUM VITAE
Konkursanta(tes)

Vārds

Uzvārds

Iela

Nr.

Kontaktadrese
Mājas nosaukums
Pilsēta/ciems/pagasts
Novads
Pasta indekss
Valsts
tālrunis1
Saziņai
E-mail
Dzimšanas dati
dd.mm.gggg.

tālrunis2

Dalība Starptautiskajā Jāņa Cimzes Jauno talantu konkursā

Mērķis:

Muzikālā

Dz.
nr.

izglītība

(skola, klase, specialitāte)

Muzikālās mācību
iestādes
kontaktadrese,
kontaktpersona
Sasniegumi
starptautiskajos
mūzikas konkursos
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Pielikums Nr.3
Starptautiskā Jāņa Cimzes Jauno talantu konkursa nolikumam
Jānis Cimze (1814-1881)
42 gadus vadīja Vidzemes draudzes skolu skolotāju semināru un izglītoja latviešu un igauņu
skolotāju pirmo paaudzi. Šie skolotāji vēlāk strādāja savās draudzēs, dibināja un vadīja korus, kas
lika pamatus latviešu un igauņu Dziesmu svētku kustībai un dažādu kultūras biedrību dibināšanai.
Valkā ir novadpētniecības muzejs, kurš atrodas bijušajā J. Cimzes vadītajā skolotāju seminārā. Tajā ir
apskatāma pamatekspozīcija „Vidzemes draudzes skolu skolotāju seminārs un tā audzēkņu
kultūrizglītojošā darbība. 19.gs. vidus – 20.gs sākums”.

„Dziesmu rota”
Jānis Cimze mācību laikā Vācijā ieguva iemaņas koru diriģēšanā un tautas dziesmu melodiju
apdarināšanā kora dziedāšanai. Šīs prasmes viņš skolotāju seminārā mācīja arī saviem audzēkņiem –
topošajiem skolotājiem un ērģelniekiem. Pēc mācībām J. Cimzes audzēkņi draudzēs dibināja un
vadīja korus. Drīz vien radās repertuāra problēma – koriem pietrūka dziesmas. Skolotāju konferencē
visi vienojās, ka sūtīs tautas dziesmu melodijas, kas var - arī savas apdares, J. Cimzem, kurš tās
apkopos un izdos. Un J.Cimze ķērās pie liela darba – veica vienkāršo, vienbalsīgo tautas dziesmu
melodiju apdarināšanu: bagātināšanu, izrotāšanu, lai tās varētu skaisti četrbalsīgi dziedāt kori. Šīs
dziesmas izdeva krājumā „Dziesmu rota” (1872. - 1884. g. izdeva 8 daļas).
Jāņa Cimzes apdarinātās tautas dziesmas kori dzied arī mūsdienās. J.Cimze bija pirmais, kurš
apdarināja tautasdziesmas daudzbalsīgai kora dziedāšanai. Pazīstamākās no J.Cimzes tautasdziesmu
apdarēm - “Bārenīte”, “Kur tad tu nu biji, āzīti manu?”, “Kur aug mana līgaviņa?”, “Teci, teci,
kumeliņi”, Cekulaina zīle dzied”, “Divi sirmi kumeliņi”, “Līgo laiva uz ūdeņa”, “Seši mazi
bundzinieki”, “Maziņš biju neredzēju”, “Kas tie tādi, kas dziedāja”, “Krauklīt`s sēž ozolā”, “Tūdaliņ,
tagadiņ”, “Rīga dimd”, “Div` dūjiņas gaisā skrēja”, “Sidrabiņa upi bridu”, “Nu, ar dievu, Vidzemīte”.

Informācija par Jāni Cimzi
Internetā:
http://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%81nis_Cimze
http://www.letonika.lv/groups/default.aspx?cid=31628
internetā,
ievadot
meklētājvārdu:
Cimze:
Latvijas
Radio
arhīvā
http://www.latvijasradio.lv/lv/lr/arhivs/?s=audio&d=&m=&y=&channel=0&keyword=Cimze
Grāmatās:
Juris Kalniņš ”Jānis Cimze, Vidzemes draudzes skolu skolotāju semināra pirmais direktors.” Izdota
1914. gadā; atkārtots izdevums 2009. gadā.
Jāņa Cimzes tautas dziesmu apdares
Internetā:
Latvijas Radio arhīvā internetā, ievadot meklētājvārdu: Cimze:
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Latviešu tautas dziesmas Jāņa Cimzes apdarē izpilda Latvijas Radio koris (2010. gada 7. janvāra
ieraksts)
http://www.latvijasradio.lv/lv/lr/arhivs/?s=audio&d=&m=&y=&channel=0&keyword=Cimze
„Līgo dziesmas”
http://www.youtube.com/watch?v=DFPPZ7-7ngk
„Krauklīt`s sēž ozolā”
http://www.youtube.com/watch?v=9t6NkrWCf0g
„Tek saulīte tecēdama”
http://www.youtube.com/watch?v=GIvj9bu1VSU
„Rīga dimd”
http://www.letonika.lv/groups/default.aspx?title=00019.wav
Grāmatās:
Jāņa Cimzes tautasdziesmu apdaru teksti un notis :
„Jānis Cimze. Dziesmu rota. Izlase.” Sastādījis Jēkabs Vītoliņš. Izdota Rīga: Liesma, 1973.g.
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