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INSTRUMENTĀLO UN VOKĀLI INSTRUMENTĀLO ANSAMBĻU KONKURSS 
Competition 

VENTSPILS GROOVE 

NOLIKUMS 

 

1. KONKURSA ORGANIZĒTĀJI  
 

Profesionālās izglītības kompetences centrs ”Ventspils Mūzikas vidusskola”.  

 

2. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI  
 

Šis nolikums nosaka dalības noteikumus un kārtību, kādā tiek iesniegti, novērtēti un izvēlēti 

priekšnesumi Competition VENTSPILS GROOVE 2020.  

 

3. KONKURSA MĒRĶI  
 

 Veicināt jauno mūziķu profesionālo izaugsmi; 

 Attīstīt instrumentālo un vokāli instrumentālo ansambļu muzicēšanas tradīcijas un kvalitāti 

mūsdienu ritma mūzikas stilos; 

 Sekmēt jauno mūzikas grupu savstarpējo komunikāciju un sadarbību; 

 Veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi skaņdarbu aranžējumu veidošanā; 

 Veicināt pedagogu pieredzes apmaiņu.  

  

4. KONKURSA NORISES VIETA UN LAIKS  
 

 Konkurss norisināsies vienā kārtā; 

 Konkurss notiks Ventspils Mūzikas vidusskolā (Lielā iela 1, Ventspils) 2020.gada 13.martā 

plkst.12.00; 

 Dalībnieku reģistrācija sāksies plkst.10:00; 

 Konkursa mēģinājumu laiki un dalībnieku uzstāšanās kārtība tiks paziņota līdz 2020.gada 

06.martam.  

 

5. KONKURSA DALĪBNIEKI  
 

 Konkursā piedalās mūzikas skolu profesionālās ievirzes programmu un mūzikas vidusskolu 

audzēkņi; 

 Minimālais dalībnieku skaits ansamblī – 3 audzēkņi, maksimālais – 12 audzēkņi; 
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 Konkursa dalībnieku iedalījums grupās:  

 

A grupa Mūzikas skolu audzēkņi (1.-9.klase) 

B grupa Mūzikas vidusskolas I un II kursa audzēkņi 

C grupa Mūzikas vidusskolas III un IV kursa audzēkņi 

 
6. KONKURSA REPERTUĀRS UN NOTEIKUMI  

 

 Repertuārā jāiekļauj 2 skaņdarbi, no tiem vismaz viens ansambļa dalībnieku oriģinālskaņdarbs 

vai oriģinālaranžējums (pašu aranžēts skaņdarbs). Otrs skaņdarbs pēc ansambļa brīvas izvēles. 

 Kopējā priekšnesuma hronometrāža (kopējā atrašanās uz skatuves – sagatavošanās, uzstāšanās, 

noiešana no skatuves) 

- A grupa - līdz 10 minūtēm; 

- B un C grupa - līdz 14 minūtēm; 

 Konkursa programma tiek atskaņota no galvas, bez nošu materiāla izmantošanas uzstāšanās laikā. 

 Ansamblī muzicē tikai audzēkņi. Profesionālu mūziķu un skolotāju līdzdalība nav atļauta; 

 Ja kaut viens no ansambļa dalībniekiem pārsniedz 22 gadu vecumu, tad ansamblim  jāpiedalās 

konkursā C grupā. 

 Aizliegts izmantot programmētu materiālu, vai iepriekš ierakstītu materiālu pilnā dziesmas garumā 

(fonogrammu), izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams pilnīgākam skanējumam, atbilstošā 

mūzikas stilā.  

 Programmētais materiāls nedrīkst aizstāt vai nomākt pamatinstrumentus un vokālus, bet tikai un 

vienīgi papildināt kopējo skanējumu. 

 Konkursa rīkotāji apņemas veikt tehnisko nodrošinājumu – apskaņošanas sistēmu, skatuves 

monitoru sistēmu, FOH & monitoru inženieru pakalpojumus, gaismas tehniku un gaismotāja 

pakalpojumus, skaņas tehniķu pakalpojumus.  

 Būs pieejams standarta backline komplekts – 2 elektriskās ģitāras pastiprinātāji, viens akustiskās 

ģitāras pastiprinātājs, 2 basģitāras pastiprinātāji, bungu komplekts, akustiskās klavieres, Nord 

Stage & Nord Lead taustiņinstrumenti, 3 taustiņu statīvi.  

 Konkurss tiks filmēts un straumēts internetā (livestream). 

 

7. VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA  

 

 Konkursu vērtēs PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” direktora izveidota un apstiprināta žūrija, 

trīs cilvēku sastāvā; 

 Konkursa dalībnieku sniegums tiks vērtēts šādās vērtējuma kategorijās: 

o Repertuāra izvēle; 

o Aranžējumu, instrumentācijas kvalitāte 

o Tembrālā daudzveidība; 

o Improvizācijas kvalitāte; 

o Dinamika; 

o Saspēlē, savstarpējā muzikālā komunikācija; 

o Ritma (laika) precizitāte, ritmika, laika sajūta (groove/feel); 

o Kopējais tehniskais izpildījums; 

o Tehniskā meistarība; 

o Intonācija; 

o Kopējā priekšnesuma mūsdienīgums; 

o Skatuves runa, komunikācija ar publiku; 

o Skatuves kultūra, vizuālais tēls.  
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 Konkursā tiks piešķirtas I, II, III vietas, katrā dalībnieku grupā; 

 Konkursa dalībnieki saņems pateicības rakstus un balvas; 

 Tiks piešķirta speciālbalva par labāko oriģinālkompozīciju vai oriģinālaranžējumu; 

 Tiks piešķirtas specbalvas labākajiem individuālajiem izpildītājiem šādās kategorijās:  

o Labākais sitaminstrumentālists; 

o Labākais basists; 

o Labākais taustiņinstrumentālists; 

o Labākais ģitārists; 

o Labākais pūšaminstrumentālists; 

o Labākais vokālists. 

 Žūrijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams; 

 Pedagogi par audzēkņu sagatavošanu konkursam saņems apliecību par profesionālās kvalifikācijas 

pilnveidi.  

 

8. KONKURSA DALĪBNIEKU PIETEIKUMU IESŪTĪŠANA  

 

 Dalībnieku pieteikuma anketa ir jāiesniedz elektroniski; 

 Pieteikuma anketas links: https://forms.gle/4bubSNzTmMF3aCAAA ; 

 Pieteikuma anketa jāaizpilda līdz 2020.gada 01.martam; 

 Pieteikumā iesniegtā programma nevar tikt mainīta; 

 Precīzi jānorāda nepieciešamais tehniskais nodrošinājums; 

o Konkursa dalībniekiem līdz 17.02.2020 konkursa rīkotājiem jāiesūta sava ansambļa 

instrumentu saraksts (input list)  un vēlamais skatuves izkārtojums (stage plot) PDF 

formātā, ko bez maksas var izveidot, piemēram, šeit: https://tecrider.com vai šeit 

http://www.bosstweedbackline.com/stage-designer/ ; 

o Augstākas kvalitātes apskaņošanas un apgaismošanas nodrošināšanai līdz 17.02.2020 

būtu ļoti vēlams iesūtīt ansambļu mēģinājumu demo ierakstus, lai skaņu inženieriem 

un gaismotājiem būtu priekšstats par ansambļu repertuāru jau iepriekš; 

o Konkursa rīkotāja e-pasts: kristavmv@gmail.com ; 

 Konkursa dalības maksa no katra kolektīva EUR 30,- ; 

 Pēc konkursa pieteikuma saņemšanas tiks nosūtīts rēķins uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi; 

 Maksājums veicams ar pārskaitījumu;   

 Rekvizīti:  

Nodibinājums „Ventspils Mūzikas skolas atbalsta fonds „DoSiM”” 

Reģistrācijas numurs: 40008177185, 

Norēķinu konts: LV92HABA0551030686833 

AS SWEDBANK HABALV22 
Rēķina oriģinālu varēs saņemt konkursa dienā. 

Neierašanās gadījumā dalības maksa netiks atmaksāta.  

      

9. CITI NOTEKUMI  

 

Iesniedzot pieteikumu, konkursa dalībnieki piekrīt masu mediju klātbūtnei konkursa laikā, kā arī 

konkursa rīkotāju veiktajam audio un/vai video ierakstam.  

 

Kontaktpersona: 

Krista Liepiņa 

E-pasts: kristavmv@gmail.com 

Tel.Nr.: 28687754 
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