LATVIJAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU
VOKĀLI -INSTRUMENTĀLO ANSAMBĻU
UN INSTRUMENTĀLO KOLEKTĪVU FESTIVĀLS– KONKURSS
NOLIKUMS
MĒRĶIS
 Popoularizēt jauniešu vidū vokāli instrumentālo ansambļu (VIA) un instrumentālās
mūzikas ţanru.
 Profesionāli novērtēt izglītības iestāţu VIA un instrumentālo kolektīvu sniegumu.
 Veicināt pedagogu darba pieredzes apmaiņu.
ORGANIZATORI
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības
pārvaldēm, vispārējās izglītības un interešu izglītības iestādēm.
DALĪBNIEKI
Latvijas izglītības iestāţu VIA, dţeza kolektīvi un ansambļi, instrumentālie ansambļi,
lauku kapelas, koklētāju ansambļi, popgrupas.
Minimālais dalībnieku skaits instrumentālajos ansambļos - 3 dalībnieki. Dalībnieku
vecums nedrīkst pārsniegt 20 gadus.
Konkursa dalībnieki tiek iedalīti divās grupās:
jaunākā grupa: kolektīvi, kuri darbojas mazāk nekā divus gadus un dalībnieku vecums
nepārsniedz 14 gadus;
vecākā grupa: kolektīvi, kuri darbojas vairāk nekā divus gadus un kuriem ir radošā
pieredze koncertējot.
Konkursā aizliegts izmantot fonogrammas un sintezatora pavadījumu (izņemot popgrupas).
Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais
materiāls var tikt publiskots.
NORISE
Konkurss notiek Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā 2013.gada
16.un 17. februārī.
Repertuārs:
Instrumentālie ansambļi, lauku kapelas, džeza kolektīvi un ansambļi, vokāli –
instrumentālie ansambļi, simfoniskie orķestri, kamerorķestri, stīgu orķestri:
jaunākā grupa izpilda:
 2 daţāda rakstura skaņdarbus;
vecākā grupa izpilda:
 5 skaņdarbus;
vecākās grupas kolektīvi konkursā atskaņo vienu izlozes skaņdarbu, vienu konkursa
ţūrijas noteikto skaņdarbu.
Koklētāju ansambļi:
Konkursam visas grupas sagatavo programmu – 2-3 skaņdarbi (5 min.), obligāta
latviešu tautas dziesmu apdare;
Popgrupas:
jaunākā grupa izpilda:
 2 daţāda rakstura skaņdarbus, obligāta latviešu tautas dziesmu apdare;
vecākā grupa izpilda:
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 5 skaņdarbus, obligāta latviešu tautas dziesmu apdare;
vecākās grupas kolektīvi konkursā atskaņo obligāto skaņdarbu, vienu konkursa ţūrijas
noteikto skaņdarbu.
PIETEIKŠANĀS
Pieteikumu anketas (1.pielikums) līdz 2013.gada 20.janvārim iesniegt Valsts izglītības
satura centra Interešu izglītības un tālākizglītības departamentā, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV – 1003,
tālr. 67350811, fax 67226535, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv. Un arī Talsu novada BJC
metodiķei Antrai Vētrai – e-pasts antravetra@inbox.lv
VĒRTĒJUMS UN APBALVOŠANA
Konkursu vērtē VISC ţūrija pēc VISC ekspertu komisijas izstrādātiem kritērijiem.
Kolektīvi tiek vērtēti šādos ţanros: instrumentālie ansambļi, lauku kapelas, dţeza
kolektīvi un ansambļi, vokāli instrumentālie ansambļi, simfoniskie orķestri, kamerorķestri,
stīgu orķestri, koklētāju ansambļi, popgrupas.
Kolektīvu/solistu priekšnesumu vērtē 50 punktu sistēmā, piešķirot I, II, vai III
pakāpi.
Noteiktā punktu skala pakāpēm:

I pakāpe - 40 līdz 50 punkti,

II pakāpe - 30 līdz 39,99 punkti,

III pakāpe - 20 līdz 29,99 punkti.
Konkursa dalībniekus vērtē pa dalībnieku vecuma grupām.
Kolektīvi tiek apbalvoti ar I, II, III pakāpes diplomiem un piemiņas balvām.
Balvas tiek pasniegtas arī festivāla labākajam vokālistam, ģitāristam, basa ģitāristam,
bundziniekam un instrumentālistam.
FINANSĒJUMS
Ţūrijas darbu, māksliniecisko personālu, tehnisko darbinieku darbu, scenogrāfijas
izveidi finansē no valsts budţeta 42.03 apakšprogrammas ”Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētki”.
Dalībnieku piedalīšanos finansē pašvaldības vai iestāde, kuru dalībnieki pārstāv.
PROJEKTA VADĪTĀJS
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākais referents Egils Šķetris,
tālr.+37167228987, fakss 67226535, e-pasts egils.sketris@visc.gov.lv
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PIETEIKUMA ANKETA
Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu
un instrumentālo kolektīvu festivālam – konkursam
Novads/pilsēta
Izglītības iestāde
Kolektīva nosaukums
Vadītājs/i (vārds, uzvārds)
Dalībnieku skaits
Ţanrs un grupa, kurā startē
Ansambļa sastāvs (norādīt
instrumentus)

Repertuārs (skaņdarba autors, teksta
autors)

tālrunis, fakss
e-pasts

Kolektīva vadītājs

Datums

