
 

VALĒRIJA HODUKINA XII STARPTAUTISKAIS JAUNO 

AKORDEONISTU KONKURSS "DAUGAVPILS - 2021"  

NOLIKUMS 

 

Valērija Hodukina XII Starptautiskais jauno akordeonistu konkurss "Daugavpils 2021" notiks 

XVII Starptautiskā akordeona mūzikas festivāla ietvaros Daugavpilī (Latvija). 

Konkursu rīko Daugavpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvalde sadarbībā ar Staņislava Broka 

Daugavpils Mūzikas vidusskolu un Latvijas akordeonistu asociāciju. 

1. KONKURSA MĒRĶI UN UZDEVUMI: 

• Veicināt  jauno akordeonistu/bajānistu izpildītāju talantu attīstību; 

 • Popularizēt mūsdienu akordeona /bajāna oriģinālo repertuāru  un parādīt akordeona mūzikas 

daudzpusējās iespējas;  

• Dot iespēju akordeona spēles audzēkņiem attīstīt koncerta žanra skaņdarbu izpildīšanas  

prasmes, atskaņojot tos solo ar orķestri; 

• Atbalstīt pieredzes apmaiņas tradīcijas muzikāli estētiskajā virzienā un muzikāli 

pedagoģiskajā sfērā.  

 

2. KONKURSA NORISE:  

Valērija Hodukina XII Starptautiskais jauno akordeonistu konkurss "Daugavpils 2021" 

notiks 2021. gadā no 28. līdz 30. oktobrim attālinātā formātā (online) izmantojot video 

ierakstus. 

Konkursa noklausīšanās noritēs divās kārtās divās vecuma kategorijās – “A” un “B”. 

 “A” kategorijā piedalās jaunie akordeonisti izpildītāji – mūzikas skolu audzēkņi vecumā 

līdz 16 gadiem (ieskaitot) un mūzikas vidusskolu audzēkņi (I - II kurss). 

 “B” kategorijā piedalās jaunie akordeonisti izpildītāji – mūzikas skolu audzēkņi vecumā no 

17 līdz 19 gadiem (ieskaitot) un mūzikas vidusskolu audzēkņi (III - IV kurss). 

 

I kārtas uzstāšanās programma: 
“A” kategorijā: 

1. Polifonisks skaņdarbs. 

2. Mūsdienu komponista oriģinālskaņdarbs akordeonam/bajānam. 

3. Skaņdarbs pēc izvēles. 

“B” kategorijā: 

1. Polifonisks skaņdarbs (ne mazāk kā 3 balsis). 

2. Mūsdienu komponista oriģinālskaņdarbs akordeonam/bajānam. 

3.   Skaņdarbs pēc izvēles. 

 

II kārtas uzstāšanās programma – Koncerts akordeonam ar orķestri 

“A” kategorijā: Adamo Volpi Divertisments Nr. 2 



“B” kategorijā: Artjoms Nižniks Triptihs Akordeonam ar orķestri III daļa  (Артем Нижник - 

Триптих для аккордеона с оркестром  III часть). 

 

3. KONKURSANTU VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA  

 

Lai novērtētu Konkursa dalībnieku mākslinieciskos (muzikālos) sniegumus, Konkursa 

organizatori uzaicina žūriju, kuras sastāvā ir izcili mūziķi – akordeonisti izpildmākslinieki  un 

profesionāli skolotāji. Konkursa žūriju apstiprina Daugavpils pilsētas pašvaldības Kultūras 

pārvalde.  

Dalībnieku sniegumus konkursa žūrija vērtē 25 baļļu skalā. Vērtēšanas kritēriji: repertuāra 

sarežģītība, izpildījuma tehniskā kvalitāte, stila un skaņdarbu nošu teksta precizitāte, mūzikas 

tēlu skaidrība un daudzveidība, izpildījuma kultūra.  

Pēc I kārtas noklausīšanās rezultātiem visi konkursa dalībnieki tiek apbalvoti atbilstoši 

saņemtajiem punktiem  ar I, II un III pakāpes diplomiem.  

II kārtas dalībniekus nosaka konkursa organizatori, vienojoties ar žūrijas priekšsēdētāju un 

locekļiem un pamatojoties uz I kārtas rezultātiem. Abās kategorijās II kārtā var piedalīties tie 

dalībnieki, kuri I kārtā saņēmuši I pakāpes diplomus. 

Konkursa laureātus nosaka summatīvais  abu kārtu rezultāts.  Uzvarētāji tiek apbalvoti ar I, II, 

III vietu Laureātu diplomiem un atzinības rakstiem. Spēcīgākie dalībnieki katrā grupā, kas, 

pamatojoties uz divu kārtu rezultātiem, guvuši visvairāk punktu, saņem balvas. 

Ar Pateicības rakstiem tiek apbalvoti skolotāji un koncertmeistari, kuri sagatavojuši konkursa 

dalībniekus. 

Visiem dalībniekiem Diplomi, Atzinības un Pateicības raksti tiek izsūtīti uz e – pastu pēc 

rezultātu paziņošanas. 

4. PIETEIKŠANĀS DALĪBAI KONKURSĀ 

Valērija Hodukina XII Starptautiskais jauno akordeonistu konkurss "Daugavpils 2021" notiks 

attālinātā formātā (online), izmantojot video ierakstus. 

Abās kategorijās II kārtas programma tiek izpildīta koncertmeistara  - pianista pavadījumā.  

Abu kārtu konkursa programma jāatskaņo no galvas.  

Visa konkursa I kārtas  programma video ierakstā tiek veikta vienlaidus - bez ieraksta 

apstādināšanas un rediģēšanas. 

II kārtas nošu materiāls tiks izsūtīts pēc konkursa dalībnieku pieprasījuma.  

Pieteikums dalībai konkursā jāiesūta  līdz 2021. gada 1.oktobrim uz e – pastu: 

viktorija.cirse@daugavpils.lv  

Visiem konkursa dalībniekiem līdz 2021. gada 1.oktobrim jāiesūta šādi dokumenti:  

• Dalībnieka fotogrāfija konkursa bukletam;  

• Dalībnieka anketa – Pieteikuma forma (1. Pielikums);  

I un II kārtas konkursa uzstāšanās ieraksti Dalībniekiem jāievieto platformā, izmantojot saiti  

https://www.youtube.com/ ar slēgtu piekļuvi. 

mailto:viktorija.cirse@daugavpils.lv


Saite ar ieraksta adresi  tiek nosūtīta konkursa organizatoriem līdz 2021. gada 18. oktobrim (bet 

pieteikums jānosūta līdz 1.oktobrim). Uzstāšanās video ierakstiem jābūt labā kvalitātē, video 

no citiem konkursiem netiks pieņemti.  

Konkursa rīkotājiem ir tiesības izmantot un publicēt audio, video un foto materiālus.  

Visa saistošā informācija būs publicēta konkursa Facebook lapā. 

Papildus informācija: 

Daugavpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvalde 

Tālr.: +371 65423601, +371 29293520 

E – pasts: viktorija.cirse@daugavpils.lv   

https://www.daugavpils.lv/kultura/  

Konkursa un festivāla mākslinieciskā vadītāja: 

Tatjana Saratova, tālr. +37129244787, e-pasts: allegra79@gmail.com 
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Pielikums 

 

V. Hodukina XII Starptautiskais jauno akordeonistu konkurss  

“Daugavpils 2021” 

 

PIETEIKUMS 

 

INFORMĀCIJA PAR KONKURSANTU 

 

Vārds: 

_____________________________________________________________________ 

 

Uzvārds: 

_____________________________________________________________________ 

 

Dzimšanas 

datums:_____________________________________________________________ 

 

Valsts, 

pilsēta:_____________________________________________________________ 

 

Kategorija: 

____________________________________________________________________ 

 

Mācību iestāde vai 

organizācija:___________________________________________________________ 

Apmācības kurss:_______________________________________________________ 

 

Pedagogs:_____________________________________________________________ 

II kārtas koncertmeistars:_________________________________________________ 

 

Kontaktinformācija (pasta adrese, telefons, e-pasts): 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 



 

PROGRAMMA UN HRONOMETRĀŽA 

  

I KĀRTA 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

II KĀRTA 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


