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STARPTAUTISKAIS ZIEMAS MŪZIKAS FESTIVĀLS VALMIERĀ 2022. 

NOLIKUMS 

 
I Vispārīgie jautājumi 

 
1. Nolikums nosaka Starptautiskā Ziemas mūzikas festivāla Valmierā (turpmāk – Festivāls) 

organizēšanas kārtību. 

2. Festivālu organizē Valmieras Mūzikas skola sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību, 

Valmieras novada kultūras pārvaldi, Valmieras kultūras centru. 

3. Festivāls notiek  no 2022. gada 13.janvāra līdz 16.janvārim Valmierā. 

4. Festivāla mērķis:  

attīstīt mūzikas skolu audzēkņu profesionālās prasmes, uzstāšanās kultūru; 

mākslinieciskās gaumes izkopšanu, veicināt radošo izaugsmi; 

aktivizēt pedagogu pieredzes apmaiņu; 

veicināt jaunu muzikālu kontaktu veidošanos starptautiskā līmenī; 

veicināt sabiedrības muzikālo attīstību, izmantojot mūzikas potenciālu un radot iespēju 

līdzdarboties kultūras dzīvē. 

5. Festivāla laikā visi dalībnieki un apmeklētāji ievēro valstī noteiktos epidemioloģiskos 

noteikumus. 

 
II Festivāla koncerti 

 
6. Ceturtdien, 13.01.2022. plkst. 18:00 Valmieras kultūras centrā ar video tiešraidi kultūras 

centra laukumā - Valmieras novada mūzikas skolu pedagogu koncerts “Ziema. Mūzika. 
Pārsteigums” 
 

7. Piektdien, 14.01.2022. plkst. 18:00 Valmieras kultūras centrā ar video tiešraidi kultūras 
centra laukumā - Valmieras novada mūzikas skolu audzēkņu koncerts (skaņdardarbi 
koncerta izpildījumā, kas atbilst mākslinieciskām un tehniskām prasībām) “Ziema. Mūzika. 
Vizuļošana” 

 

8. Sestdien, 15.01.2022. plkst. 10:00 Valmieras kultūras centrā un Valmieras 5.vidusskolā – 
Valmieras novada mūzikas skolu un sadraudzības partneru skolu audzēkņu koncerts – 

maratons Maratons 15.01.2022. “Ziema. Mūzika. Asorti” 
 

9. Sestdien, 15.01.2022. plkst. 18:00 Valmieras kultūras centrā – koncerts “Arcandela – 

krāšņš ceļojums Eiropas un pasaules mūzikā” 

 

10. Svētdien, 16.01.2022. plkst. 15:00 sv. Sīmaņa baznīcā – ērģeļmūzikas koncerts “Debesceļi” 

 
 

III Festivāla dalības noteikumi 
 

11. Festivālā piedalās Valmieras novada mūzikas skolu, Universum mūzikas un mākslas 

vidusskolas, Valmieras Yamaha mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi, kā arī šo skolu 

audzēkņi un pedagogi no sadarbības mūzikas skolām. 
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12. Pieteikums (atsevišķi katram koncertam) dalībai Festivālā jāiesniedz līdz 2021. gada 

29.decembrim, iesūtot valmieras.muzikasskola@valmiera.edu.lv 

13. Konkrētā skola, dalībai Festivālā, var rakstīt vienu kopēju pieteikumu (atsevišķi katram 

koncertam) par visiem dalībniekiem. 

14. Informācija par Festivāla norisi un uzstāšanās kārtību tiks izsūtīta uz konkrētās mūzikas 

skolas Pieteikumā norādīto e-pastu līdz 11.01.2022. 

15. Iesūtot Pieteikumu, dalībnieki piekrīt nolikuma noteikumiem. 

16. Festivālā var piedalīties visa vecuma audzēkņi no profesionālās ievirzes programmām; 

pedagogu koncertā - tikai mūzikas skolu pedagogi. 

17. Festivālā izpildītītie skaņdarbi (vokālā mūzika) ir bez laikmeta un stila ierobežojumiem. 

18. Priekšnesuma garums līdz 6 minūtēm. 

19. Katrs dalībnieks individuāli uzstājas ar vienu priekšnesumu. Dalība kolektīvos 

priekšnesumos nav ierobežota. 

20. Kolektīvs uzstājas ar vienu priekšnesumu. 

21. Dalība Festivālā – bezmaksas. 

22. Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos Festivālā (ceļa izdevumi, ēdināšana u.c.), 

sedz dalībnieki. 

23. Festivāla dalībnieki uzstājas koncertapģērbā un koncertapavos. 

24. Festivāla dalībniekiem tiek pasniegti Pateicības raksti. 

25. Festivāla organizators nodrošina kvalitatīvu video un skaņas aprīkojumu. 

26. Festivāla organizatoriem ir tiesības uz audio un video ierakstiem, kā arī uz fotografēšanu 

Festivāla norises laikā. 

27. Festivāla organizators nodrošina reklāmu masu medijos. 

28. Katra izglītības iestāde atbild par datu apstrādi un personas datu aizsardzību. 

 

 

                                                        Direktore: Inese Sudraba 
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