
II Sitaminstrumentu spēles solistu un ansambļu  

konkurss / festivāls 

(tālākizglītības kursi, meistarklases) 

 Amber Percussion 

 

 

 

 

 

NOLIKUMS 

Organizatori: Latvijas sitaminstrumentālistu – pedagogu asociācija, PMAF Mazais bundzinieks, 

Babītes Mūzikas skola, Mārupes mūzikas un mākslas skola 

 

Mērķi 

 Attīstīt jauno izpildītāju profesionālo izaugsmi un uzstāšanās prasmi; 

 Nodrošināt pieredzes apmaiņu jauno izpildītāju vidū un sekmēt savstarpējo kontaktu 

veidošanu; 

 Veicināt daudzpusīgu jauno sitaminstrumentālistu programmas iepazīšanu un 

izpildīšanu; 

 Veicināt daudzveidīgus sitaminstrumentālistu izpausmes veidus gan spēlējot solo uz 

orķestra sitaminstrumentiem un perkusijām, gan spēlējot ansamblī un uz  bungu 

komplekta; 

 Paplašināt pedagogu pedagoģisko pieredzi un zināšanas; 

 Sekmēt jauno izpildītāju meistarklašu apmeklēšanu. 

Vieta un laiks: Konkurss notiek Babītes Mūzikas skolā un Mārupes mūzikas un mākslas skolā, 

13. – 17.marts (Datumi tiks precizēti līdz 2017.gada 2.februārim). 

 

Konkursa noteikumi 

Konkursā piedalās bērni un jaunieši līdz 16 gadu vecumam.  Konkurss norisinās trīs kategorijās, 

katrā kategorijā trīs grupas (grūtības līmeņi). Paralēli konkursam notiek meistarklases, kurās 

var piedalīties gan konkursa dalībnieki, gan citi interesenti. 

Katrs dalībnieks konkursā drīkst piedalīties vairākās kategorijās, taču ne vairāk, kā vienā grupā 

(grūtības līmenī) kategorijas ietvaros. 



1.kategorija. Solisti sitaminstrumentālisti, norises vieta - Babītes Mūzikas skola (obligāto 

skaņdarbu saraksts pielikumā). Dalību grupā var brīvi izvēlēties, izvērtējot piedāvāto obligāto 

repertuāru. 

 A grupa (sākuma līmenis) – hronometrāža 5 – 8 minūtes 

 B grupa (vidējais līmenis) – hronometrāža 8 – 12 minūtes 

 C grupa (augstākais līmenis) – hronometrāža 10 – 15 minūtes 

Programma: konkursa dalībnieks spēlē trīs skaņdarbus 

1. uz marimbas/ksilofona (jāatskaņo no galvas); 

2. uz mazās bungas (var spēlēt no notīm); 

3. uz multiperkusijām (var spēlēt no notīm).  

Dalībniekam vismaz divās instrumentu grupās jāizvēlas skaņdarbs no obligāto skaņdarbu 

saraksta (Marimbas/ksilofona, mazās bungas, multiperkusijas), trešajā grupā skaņdarbs var 

būt brīvas izvēles. Hronometrāža ietver atskaņojamo skaņdarbu ilgumu bez instrumentu 

uzlikšanas. Par instrumentu pieejamību lūgums sazināties ar konkursa organizatoriem. 

Trešā skaņdarba nošu kopija jāiesniedz konkursa organizatoram konkursa dienā. 

*Piemēram – dalībnieks izvēlas skaņdarbu no mazās bungas un marimbas/ksilofona saraksta, bet skaņdarbu uz multiperkusijām izvēlas brīvi, 

iekļaujoties kopējā hronometrāžā. 

 

2.kategorija. Ansambļi, norises vieta - Babītes Mūzikas skola – ansambļos spēlē tikai 

sitaminstrumentālisti. Skolotāja vai koncertmeistara piedalīšanās nav atļauta. Maksimālais 

ansambļa sastāvs  8 dalībnieki. Ansambļi tiek dalīti 3 grupās pēc dalībnieku skaita ansamblī. 

Hronometrāža visās grupās no 3 – 10 min. Repertuāru var spēlēt no notīm. Jāatskaņo vismaz 

divi skaņdarbi, no kuriem vienā skaņdarbā galvenokārt izmantoti melodiskie sitaminstrumenti, 

bet otrā – sitaminstrumenti ar nenoteiktu skaņas augstumu. Skaņdarbi var būt gan 

oriģināldarbi, gan skaņdarbu pārlikumi.  

 A grupa – dueti, trio 

 B grupa – kvarteti, kvinteti 

 C grupa – seksteti – okteti 

Skaņdarbu nošu kopijas jāiesniedz konkursa organizatoram konkursa dienā. 

 

3.kategorija. Bundzinieki norises vieta - Mārupes Mūzikas un mākslas skola (obligāto 

skaņdarbu saraksts pielikumā) – konkurss notiek trīs grupās. Dalību grupā var brīvi izvēlēties, 

izvērtējot piedāvāto obligāto repertuāru. 

 A grupa (sākuma līmenis) – hronometrāža 4 – 8 minūtes 

 B grupa (vidējais līmenis) – hronometrāža 5 – 10 minūtes 

 C grupa (augstākais līmenis) – hronometrāža 8 – 15 minūtes 

Programma – konkursā dalībnieks atskaņo: 

1. skaņdarbu uz mazās bungas; 

2. solo bungu komplektam; 

3. play along – mīnusu.  



Dalībnieks izvēlas vienu no obligātajiem skaņdarbiem – vai nu mazajai bungai vai solo bungu 

komplektam. Otru skaņdarbu un play along mīnusu dalībnieks atskaņo pēc brīvas izvēles, kas 

grūtības pakāpē ir atbilstošs izvēlētajam līmenim (līmeņa grūtības diapazonu skatīt, vadoties 

pēc obligāto skaņdarbu saraksta). Programmu drīkst spēlēt no notīm. 

Skaņdarba notis (nošu kopija), kas nav obligāto skaņdarbu sarakstā, jāiesniedz konkursa 

organizatoram konkursa dienā.  

Play along  - mīnusa atskaņošanai nepieciešamo aparatūru nodrošina konkursa organizators. 

Mīnusa formāts un tā atskaņošanas iespējas jāsaskaņo ar organizatoru līdz 8.martam. 

 

Vērtēšana un apbalvošana 

Konkursu vērtē starptautiska žūrija četru cilvēku sastāvā. Žūrijas sastāvs tiek paziņots konkursa 

dienā. Dalībnieku uzstāšanās tiek vērtēta 50 punktu sistēmā. Žūrijas lēmums ir galīgs un nav 

apstrīdams. Par hronometrāžas pārsniegšanu vai par citu nolikumā norādīto noteikumu 

pārkāpšanu dalībnieks var tikt diskvalificēts.  

Konkursā tiek piešķirti I, II un III pakāpes diplomi, galvenā balva GRAND PRIX, balva par labāko 

obligātā skaņdarba izpildījumu, balva par veiksmīgāko skaņdarba aranžējumu  ansamblim.  

Apbalvošana notiek konkursa noslēguma pasākumā. Bundzinieku apbalvošana – konkursa 

dienā Mārupes Mūzikas un mākslas skolā. 

 

 

Mēģinājumi 

Ir iespēja tikt mēģināt konkursa telpās dienu pirms konkursa. Mēģinājumu laiki tiks iedalīti pēc 

visu pieteikumu iesūtīšanas. 

 

 

Pieteikšanās konkursam 

Pieteikšanās konkursam -  nosūtot pieteikuma anketu (pielikumā) elektroniski uz e pastu 

sitaminstrumentu.asociacija@gmail.com līdz 2017. gada 1.martam.  

Dalībnieka nepiedalīšanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta. Ceļa un ēdināšanas 

izdevumus konkursa dalībnieki sedz paši. 

 

 

Meistarklases 

Konkursa dienā Babītes Mūzikas skolā paralēli konkursam notiek individuālās meistarklases 

audzēkņiem pie Riharda Zaļupes, Guntara Freiberga un Mikus Bāliņa. Meistarklasēs var 

piedalīties gan konkursa dalībnieki, gan arī citi interesenti. Pieteikumu meistarklasēm sūtīt uz 

e-pastu sitaminstrumentu.asociacija@gmail.com līdz 1.martam. Individuālie meistarklašu laiki 

tiks paziņoti pēc visu pieteikumu saņemšanas. 
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Tālākizglītības kursi – Babītes Mūzikas skolā. 

Tālākizglītības kursi notiek Konkursa – festivāla pirmajā dienā (paralēli tiek nodrošināta iespēja 

solistu mēģinājumiem konkursam Lielajā zālē gan Babītes Mūzikas skolā, gan Mārupes 

Mūzikas un mākslas skolā). Kursu dalībniekiem tiek izsniegta apliecība par tālākizglītību 16 

stundu apjomā. Sertifikāts par kursu noklausīšanos tiks izsniegts festivāla – konkursa 

noslēgumā. 

 

Dienas kārtība 

8:30 – 9:00 reģistrēšanās  

9:00 Konkursa – festivāla atklāšana  

9:05 – 9:35 Latvijas sitaminstrumentālistu - pedagogu 
asociācija 

Maija Švēdenberga  
 

9:35 – 11:05 Sitaminstrumentu loma mūsdienu 
akadēmiskajā mūzikā 

Guntars Freibergs 

11:05 – 11:15 kafijas pauze  

11:15 – 12:45 Radoši un inovatīvi ceļi skaņdarba 
interpretācijā 

Mikus Bāliņš 

12:45  Pusdienas  

13:45 – 15:15 Neordināra pieeja bungu komplekta 
izmantošanai sitaminstrumentu spēles 
apgūšanā 

Kaspars Kurdeko 

15:15 – 15:25 kafijas pauze  

15:25 – 16:55 Orķestra perkusiju spēles specifika Sigitas Gailius (Lietuva) 

16:55 – 17:05 kafijas pauze  

17:05 – 18:35 Drum line   Aaron Spevak (Lietuva, ASV) 

 

 

Dalības maksas  

Konkursa dalības maksa solistiem – 25 EUR 

Konkursa dalības maksa ansamblim – 7 EUR par dalībnieku 

Dalības maksa meistarklasē – konkursa dalībniekiem bez maksas, pārējiem 15 EUR (dalības 

maksa tiek piemērota audzēknim par dalību meistarklasē pie viena meistarklašu vadītāja par 

30 minūtēm).  

Ja dalībnieks konkursā piedalās vairākās kategorijās, tad otrajai un trešajai kategorijai tiek 

piemērota 50 % atlaide (25 EUR + 50 % no 25 vai 7 EUR, par primāro tiek uzskatīta solista 

kategorija). 

Dalības maksa Tālākizglītības kursi 

Pedagogiem, kura audzēknis (audzēkņi) piedalās konkursā – bez maksas. Dalības maksa 

tālākizglītības kursos – 30 EUR. 

 



Dalības maksa jāiemaksā līdz 5.martam: 

Perkusiju Mākslu atbalsta fonds Mazais bundzinieks 

Reģ.Nr. 40008211502 

Konta Nr. LV77HABA0551036778994 

 

Pārējie noteikumi 

Informācija par konkrētajām konkursa dienām tiks precizēta pēc dalībnieku pieteikumu apkopošanas 

un tiks nosūtīta uz pieteikumā norādīto e pasta adresi.  

Obligāto skaņdarbu notis pieejamas, nosūtot pieprasījumu uz e pastu 

sitaminstrumentu.asociacija@gmail.com  

 Informācija par konkursu, konkursa nolikums, obligāto skaņdarbu saraksts un pieteikuma veidlapa 

pieejama mājaslapā http://sitaminstrumentuasociacija.mozello.lv/  

Neskaidrību gadījumā sūtīt jautājumus uz e pasta adresi sitaminstrumentu.asociacija@gmail.com vai 

zvanīt pa telefonu +371 28219322 (Maija Švēdenberga)  
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Obligāto skaņdarbu saraksts II Sitaminstrumentu spēles solistu un ansambļu 

konkursam Amber Percussion Sitaminstrumentālistiem 

I kategorija 

Skaņdarbi marimbai / ksilofonam (vibrafonam) 

1. V.A.Mocarts – Figaro ārija no operas „Figaro kāzas” 

2.  „Latvju polka” E.Ābelskalna apdarē 

3.  „Latgales polka” – J.Lipšāns 

4. „Picikāto polka” – J.Štrauss 

5. N.J.Živkovičs „Ksilofona polka” 

6. H.Mancini „Rozā pantera” 

7. J.Vinners „Little Brown Jug” 

Skaņdarbi mazajai bungai 

1. D.Paļijevs – Nr.4 Maršs no krājuma 12 skaņdarbi mazajai bungai un klavierēm 

2. D.Paļijevs Nr.5 Racheniza no krājuma 12 skaņdarbi mazajai bungai un klavierēm 

3. D.Paļijevs Nr.10 Pamošanās no krājuma 12 skaņdarbi mazajai bungai un klavierēm 

4. D.paļijevs Nr.9 Courbe choro no krājuma 12 skaņdarbi mazajai bungai un klavierēm 

5. E.L.Masoner That’s Tough 

6. K.Hatvejs un J. Raits „Ben Marcato” 

7. K.Hatvejs un J. Raits „Flam and Drag” 

Skaņdarbi multiperkusijām 

1. F.Makarēzs Pazapa 1 – 1.daļa „Pirmais valsis” 

2. D.van Groningens „7th heaven” 

3. D.van Groningens  „After 8” 

4. D.van Groningens 9 = Fine 

5. J.M. Depelsenaire „Polichinella” 

6. M.Švēdenberga „Čūsku dīdītājs” 

7. P.Navara Svīta 1.daļa Allemande 

II kategorija 

Skaņdarbi marimbai / ksilofonam (vibrafonam) 

1. Dž.Džoplins „The entertainer” (E.Amandi aranž.) 

2. J.Brāms 5.ungāru deja 

3. N.J.Živkovičs „Maķedonija” 

4. V.Lemons „Līksmais skelets” 

5. Z. de Abreu „Tiko tiko” 

6. R.Pauls „Intermecco” 

7. K.Bohm „Perpetuo Mobile” 

Skaņdarbi mazajai bungai 

1. S. Prokofjevs „Merkucijo” no baleta „Romeo un Džuljeta” 

2. D. Paļijevs „Etīde” 

3. K.Hatvejs un J. Raits Study No 4. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zequinha_de_Abreu


4. K.Hatvejs un J. Raits Interrupted waltz 

5. D.Paļijevs „Mazais Toms” 

6. D.Paļijevs Nr.11 Daichovo horo no krājuma 12 skaņdarbi mazajai bungai un klavierēm 

7. D.Paļijevs Nr.12 Le Jeune fou no krājuma 12 skaņdarbi mazajai bungai un klavierēm 

Skaņdarbi multiperkusijām 

1. D.van Graningen „Big 10” 

2. D.van Graningen 12 ‘O clock 

3. V.Krafts „Morris dance” 

4. P.Navara Svīta – 6.daļa Žīga 

5. J.Spears Promenade 

6. J.Spears Introduction and furioso 

7. F.Passerone, R.Aniko, C.Bodo „Mazi skaņdarbi – II daļa” 

III kategorija 

Skaņdarbi marimbai / ksilofonam (vibrafonam) 

1. G.Rzajevs Skerco 

2. R.Zaļupe Končetīno 1.daļa 

3. K.Magin „Hegira” 

4. A.Gomez „Rain dance” 

5. N.J.Živkovičs „Bulgarian Dance” 

6. Š.Smits „Joy” 

7. N.Rozauro mi minora prelūdija 

Skaņdarbi mazajai bungai 

1. U.Bensons – Fandango 

2. M.Kolgrass – Divi solo –I daļa 

3. D.Paļijevs Triumfs 

4. D.Paļijevs Chatting 

5. K.Hatvejs un J. Raits „Alborada” 

6. K.Hatvejs un J. Raits „Allegro energico” 

7. K.Hatvejs un J. Raits „Waltz Variations” 

Skaņdarbi multiperkusijām 

1. Dž. O’Reilijs „uguņošana” 

2. L.Glās „Statement for solo percussion” 

3. L. Glasoks „Motion” 

4. L.Sneiders „…to Rock for Admiral Shunk” 

5. M.Goldenbergs „Resonances” 

6. N.Rozauro „Variācijas četriem tomiem” 

7. Ž.Delaklūzs Imitation No. 2 

  



Obligāto skaņdarbu saraksts II Sitaminstrumentu spēles solistu un ansambļu 

konkursam Amber Percussion Bundziniekiem 

1.kategorija 

Solo mazajai bungai 

1.  Murray Houllif „General Eisenhower” 

2. Murray Houllif „Wire transfer” 

3. Tom Brown „Drum Drops” 

4. Tom Brown „Waltzy Walter” 

5. Tom Brown „Laser Beats” 

6. Tom Brown „Stick Kickers” 

7. Tom Brown „Wristy Cuffs” 

 

8. „Solo bungu komplektam 

1. Solo 4– Tom Hapke (66 Drum solos for the modern drummer) 

2. Solo 5 – Tom Hapke (66 Drum solos for the modern drummer) 

3. Solo 6 – Tom Hapke (66 Drum solos for the modern drummer) 

4. Gettin’ Started – Ben Hans (WORKIN' DRUMS 50 SOLOS FOR DRUMSET) 

5. Warming Up – Ben Hans (WORKIN' DRUMS 50 SOLOS FOR DRUMSET) 

6. Turn the Corner– Ben Hans (WORKIN' DRUMS 50 SOLOS FOR DRUMSET) 

7. Lazy Days– Ben Hans (WORKIN' DRUMS 50 SOLOS FOR DRUMSET) 

2. kategorija 

Solo mazajai bungai 

1. „Rain man” – Nate Brown 

2. „Roll it out” – Nate Brown 

3. „Space-a-diddle” – Nate Brown 

4.  „Six ate seven” – Nate Brown 

5. „The Wright Day at Kitty Hawk” – Ben Hans 

6. „On Target” – Ben Hans 

7. „Trio Grande” – Ben Hans 

Solo bungu komplektam 

8. First and Twelve – Ben Hans (WORKIN' DRUMS 50 SOLOS FOR DRUMSET) 

9. Ride It – Ben Hans (WORKIN' DRUMS 50 SOLOS FOR DRUMSET) 

10. Big Groove– Ben Hans (WORKIN' DRUMS 50 SOLOS FOR DRUMSET) 

11. All Together Now– Ben Hans (WORKIN' DRUMS 50 SOLOS FOR DRUMSET) 

1. Solo 8 – Tom Hapke (66 Drum solos for the modern drummer) 

2. Solo 18 – Tom Hapke (66 Drum solos for the modern drummer) 

3. Solo 32 – Tom Hapke (66 Drum solos for the modern drummer) 

3. kategorija 

Solo mazajai bungai 



1. Drum Corps On parade – John S. Pratt 

2. Dexterity – John S. Pratt 

3. No Left Flam 6/8 – John S. Pratt 

4. Hodge – Podge – John S. Pratt 

5. Gingersnap – John S. Pratt 

6. Ruffing Up a Storm – John S. Pratt 

7. Pass In Review – John S. Pratt 

Solo bungu komplektam 

1. L.Sneiders „…to Rock for Admiral Shunk” 

2. L.Snider „Rondo for drumset” 

3. Rick Latham – Solo 3 (Advanced funk Studies) 

4. Rick Latham – Solo 5 (Advanced funk Studies) 

5. Rick Latham – Solo 6  (Advanced funk Studies) 

6. Ronald Keezer „Chop City” 

7. Murray Houllif „Just for the „Funk” of it” 

 


