
IV Kamermūzikas festivāls Tukumā 
 

 

N O L I K U M S  

Festivāla mērķis:  
 atbalstīt un attīstīt kamermuzicēšanas tradīcijas;  

 pilnveidot audzēkņu kolektīvās uzstāšanās prasmi un pieredzi; 

 veicināt sadarbību starp dažādām mūzikas profesionālās ievirzes izglītības programmām 

kameransambļu spēlē; 

 veicināt muzicēšanu kameransamblī kopā ar pedagogu; 

 veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi skaņdarbu pārlikumu un aranžējumu 

veidošanā;  

 veicināt pedagogu pieredzes apmaiņu kolektīvajā muzicēšanā. 

Festivāla norises vieta:  Tukuma Mūzikas skola  

Adrese:  Baznīcas iela 2, 

Tukums, 

Tukuma novads, 

Latvija, LV – 3101  

 

Festivāla norises laiks:  2017.gada 20.oktobris 

sākums plkst.12.00 

Dalībnieki 
Mūzikas skolu profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņi:  

 klavieru ansambļi; 

 mazie instrumentālie kameransambļi (ieteicams līdz 5 audzēkņiem); 

Programma  

Ansambļu dalībnieki atskaņo brīvas izvēles programmu. 

Apbalvošana 

Festivāla dalībnieki un pedagogi saņem Pateicības rakstus. 

Festivāla noslēgums Tukuma Durbes pilī:   

 festivāla dalībnieku apbalvošana; 

 pedagogu koncerts. 



Pieteikšanās kārtība: 

 pieteikumu festivālam pēc noteiktā parauga iesūtīt elektroniski uz e–pastu: 

muzika@tukums.lv līdz 2017.gada 9.oktobrim;  

 dalības maksa katram ansamblim - 7 EUR, jāieskaita Tukuma Mūzikas norēķinu kontā 

līdz 2017.gada 9.oktobrim; 

 rēķina izrakstīšanai maksājuma rekvizītus norādīt pieteikuma anketā; 

 dalībnieka nepiedalīšanās gadījumā dalības maksu organizators neatmaksā; 

 ceļa un ēdināšanas izdevumus sedz festivāla dalībnieki. 

PIETEIKUMS 
IV Kamermūzikas festivālam Tukumā 

“Rudens krāsas mūzikā” 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(mūzikas izglītības iestāde) 

 

 

 
 

pieteikums pedagogu koncertam Durbes pilī 

Pēc pieteikumu saņemšanas, Festivāla norises plāns tiks izsūtīts mūzikas skolām un publicēts 

Tukuma Mūzikas skolas mājas lapā http://www.tms.lv 

Juridiskā adrese: 

Tukuma Mūzikas skola 

Baznīcas iela 2, Tukums, Tukuma novads, LV – 3101 

Reģ. Nr. 90001501187 

Norēķinu rekvizīti: 

AS „Swedbank”  
Konts: LV45 HABA 0551 027691543 

Kods: HABALV22 

(sadaļā Iemaksas mērķis) norāde kamermūzikas festivālam. 

Kontakti: 
E-pasts: muzika@tukums.lv 

Tālruņi: 631 24340 (skola) 

  29440320 (direktore Ligita Zemniece)  
Mājas lapa: http://www.tms.lv 

 Ansambļa 

    veids 

Audzēkņa 

vārds, uzvārds 

Instruments, 

klase 

Pedagoga 

vārds, uzvārds 

Programma Hronom. 

1.       

2.       

  Ansambļa veids   

       vai solo 

Pedagoga 

vārds, uzvārds 

Instruments 

 

Programma Hronom. 

1.      

2.      
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