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9. pielikums

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru novadu skates un
modelēšanas koncerti
NOLIKUMS
MĒRĶIS
1. Popularizēt pūtēju orķestru mūzikas žanru un novērtēt izglītības iestāžu pūtēju
orķestru sniegumu.
2. Veicināt pūtēju orķestru tradīciju veidošanos un saglabāšanu izglītības iestādēs.
3. Apgūt XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru koncerta
repertuāru.
ORGANIZATORI
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām un izglītības iestādēm.
DALĪBNIEKI
Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestri:
- dalībnieku vecums nedrīkst pārsniegt 21 gada vecumu;
- viens mūziķis konkursā drīkst spēlēt tikai vienā orķestrī;
-orķestru sastāvā atļauts piedalīties 10% mūziķu, kuri neatbilst nolikuma prasībām
(tikai tādā gadījumā, lai aizpildītu iztrūkstošās balsis).
Kolektīvi tiek iedalīti grupās pēc izpildāmo skaņdarbu grūtības pakāpes:
A grupa –augstākā grūtības pakāpe,
B grupa – vidējā grūtības pakāpe,
C grupa – zemākā grūtības pakāpe,
D grupa – zemākā grūtīnbas pakāpe, vispārējās izglītības iestāžu bez mūzikas
novirziena vai interešu izglītības iestāžu pūtēju orķestri, kuru dalībnieki nemācās mūzikas
skolā.
NORISE
Novadu skašu norises vietas un laiks:
Jelgavas 4.vidusskolā 2014.gada 7.martā plkst.14.00 piedalās pūtēju orķestri no
Zemgales un Kurzemes novadiem;
Rīgas Juglas vidusskolā 2014.gada 8.martā plkst.10.00 piedalās pūtēju orķestri no
Rīgas un Pierīgas;
Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolā 2014.gada 14.martā plkst.14.00 piedalās pūtēju
orķestri no Vidzemes novadiem;
Jēkabpils 2.vidusskolā 2014.gada 15.martā plkst.11.00 piedalās pūtēju orķestri no
Latgales novadiem.
Novadu skatēs kolektīvi atskaņo obligāto un izlozes skaņdarbu no modelēšanas
koncerta repertuāra un defile programmu. Izlozes skaņdarbs tiek izlozēts vienu nedēļu pirms
novadu skates pa tālruni 67350811 vai 29489549. Defile programmu konkursā kolektīvi tiek
iedalīti sekojošās kategorijās – maršējošie orķestri (kolektīvi, kuri iestudējuši soļošanu ar
maršu), defile programma (kolektīvi, kuri iestudējuši programmu ar brīvas izvēles mūziku) un
šova programma (kolektīvi, kuri iestudējuši programmu ar brīvas izvēles mūziku un tajā
iesaistītas dejotājas vai kādi citi priekšnesumu papildinoši elementi).
Pēc novadu skašu rezultātiem saskaņā ar žūrijas komisijas lēmumu tiks noteikti
kolektīvi, kuri piedalīsies defile finālkonkursā, kā arī pūtēju orķestru koncertā Rīgā, laukumā
pie Brīvības pieminekļa, 2014.gada 4.maijā.
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Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru defile finālkonkurss un pūtēju orķestru
koncerts:
Laukumā pie Brīvības pieminekļa 2014.gada 4.maijā plkst.11.00.
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku modelēšanas koncerti:
- Madonas sporta hallē 2014.gada 17.maijā (Vidzemes un Latgales novadu pūtēju
orķestri)
- Ķīpsalas izstāžu centrā 2014.gada 24.maijā (Kurzemes, Rīgas un Pierīgas,
Zemgales novadu pūtēju orķestri)
Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti un filmēti, un fotogrāfijas un
audiovizuālais materiāls var tikt publiskots.
VĒRTĒŠANA
Pūtēju orķestru skates vērtē VISC apstiprināta žūrija pēc šādiem kritērijiem:
Koncerta programma:
- intonācija, skaņas kvalitāte,
- ritms,
- ansamblis,
- interpretācija,
- kopiespaids.
Defile programma:
- skaņas kvalitāte;
- tamburmažora komandas (tehniskais izpildījums, precizitāte);
-horeogrāfija (kustību izpildes kvalitāte, izpildāmo elementu sarežģītība un
oriģinalitāte, līdzināšanās);
- orķestra vizuālais tēls (dalībnieku stāja, artistiskums, ģērbšanās kultūra);
-kopiespaids (muzikālā materiāla atbilstība horeogrāfijai, audiovizuālais
kopvērtējums).
Abas programmas tiek vērtētas 50 punktu sistēmā, par katru kritēriju iegūstami
maksimāli 10 punkti.
Saskaņā ar vērtējumu kolektīvi abās kategorijās saņem I, II, III pakāpes diplomus:
- par iegūtiem 25-32 punktiem – III pakāpes diploms,
- par iegūtiem 32-38 punktiem – II pakāpes diploms,
- par iegūtiem 38-44 punktiem – I pakāpes diploms,
- par iegūtiem 45-50 punktiem – I pakāpes diploms ar izcilību.
PIETEIKŠANĀS
Pieteikumu anketas (pielikums) līdz 2014.gada 1.februārim iesniegt VISC Interešu izglītības
un tālākizglītības departamentā, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV – 1003, tālr. 67350811, fax 67226535, epasts: egils.sketris@visc.gov.lv.

APBALVOŠANA
Novadu skatēs un defile finālkonkursā kolektīvus apbalvo ar VISC diplomiem.
Modelēšānas koncertos kolektīvi saņem pateicības par piedalīšanos.
FINANSĒJUMS
Žūrijas darbu novadu skatēs un defile finālkonkursā, telpu īri, defile finālkonkursa
apskaņošanu, samaksu AKKA/LAA par autortiesībām apmaksā no valsts budžeta 42.03
apakšprogrammas „Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki”.
Dalībnieku piedalīšanos pasākumā finansē pašvaldība vai iestāde, kuru kolektīvs
pārstāv.
PROJEKTA VADĪTĀJS
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākais referents Egils
Šķetris, tālr. 67350811, fakss 67226535, e-pasts egils.sketris@visc.gov.lv
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Pielikums

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru modelēšanas koncerti
PIETEIKUMA ANKETA
Pieteikumu iesniegt līdz 2014.gada 1.februārim VISC Interešu izglītības un
tālākizglītības departamentā projekta vadītājam Egilam Šķetrim elektroniski, e-pasts:
egils.sketris@visc.gov.lv.

Novads/pilsēta
Izglītības iestāde
Kolektīva nosaukums
Diriģents (i) (vārds, uzvārds)
Dalībnieku skaits
Grupa, kurā piedalās
Koncertprogramma (skaņdarbu
nosaukums, autori, hronometrāža)
Defile priekšnesumā izmantojamā
skaņdarba nosaukums, autors un
hronometrāža
tālrunis, fakss
e-pasts
Kolektīva vadītājs

Datums

