Apstiprināts ar
Valsts izglītības satura centra
2017.gada 27.septembra rīkojumu Nr.4.1-07/105
7.pielikums

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu,
instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss
„No baroka līdz rokam”
NOLIKUMS
MĒRĶIS
1. Popularizēt bērnu un jauniešu vidū vokāli instrumentālo ansambļu (VIA) un
instrumentālās mūzikas žanru.
2. Profesionāli novērtēt izglītības iestāžu VIA, instrumentālo kolektīvu un popgrupu
sniegumu.
ORGANIZATORI
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības
pārvaldēm, izglītības iestādēm.
DALĪBNIEKI
Latvijas izglītības iestāžu VIA, džeza kolektīvi un ansambļi, instrumentālie ansambļi,
tautas mūzikas ansambļi, popgrupas.
Minimālais dalībnieku skaits ansambļos - 3 dalībnieki. Dalībnieku vecums nedrīkst
pārsniegt 20 gadus. Pedagogi nedrīkst piedalīties priekšnesumā.
Konkursa dalībnieki tiek iedalīti divās grupās:
- jaunākā grupa: kolektīvi, kuri darbojas mazāk nekā divus gadus vai 50%
dalībnieku vecums nepārsniedz 14 gadus;
- vecākā grupa: kolektīvi, kuri darbojas vairāk nekā divus gadus un kuriem ir radošā
pieredze koncertējot.
Konkursā aizliegts izmantot gatavas fonogrammas un ieprogrammētu sintezatora
pavadījumu (izņemot popgrupas).
Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un
audiovizuālais materiāls var tikt publiskots.
NORISE
Konkurss novados un pilsētās:
2018.gada janvāris-februāris,
Konkurss reģionos:
2018.gada 13.februārī plkst.12.00 Talsu BJC (Kuldīgas, Talsu novadu, Ventspils
novada un pilsētas kolektīvi),
2018.gada 15.februārī plkst.14.00 Liepājas 7.vidusskolā un klubā “Fontaine Palace”
(Liepājas pilsētas un Kurzemes novadu kolektīvi),
2018.gada 21.februārī plkst.12.00 Valmieras Kultūras centrā (Vidzemes novadu
kolektīvi),
2018gada 23.februārī plkst.11.00 Rēzeknes sākumskolā un Rēzeknes 6.vidusskolā
(Latgales novadu kolektīvi) ,
2018.gada 24.februārī plkst.12.00 Cesvaines vidusskolā (Vidzemes novadu kolektīvi),
2018.gada 7.martā plkst.14.00 Rīgas 45.vidusskolā (Rīgas, Pierīgas un Zemgales
novadu VIA, džeza ansambļi un popgrupas);
2018.gada 9.martā plkst.14.00 Rīgas 10.vidusskola (Rīgas, Pierīgas un Zemgales
novadu instrumentālie ansambļi un tautas mūzikas ansambļi).
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Repertuārs reģionu konkursos:
- jaunākā grupa izpilda divus dažāda rakstura skaņdarbus (maksimālā uzstāšanās
hronometrāža - 7 min.);
- vecākā grupa sagatavo uz konkursu 5 skaņdarbus, konkursā atskaņo vienu izlozes
skaņdarbu un vienu konkursa žūrijas noteikto skaņdarbu (maksimālā viena
skaņdarba hronometrāža nedrīkst pārsniegt 4 min.).
Finālkonkursi:
2018.gada 24.martā plkst.12.00 Rīgā (popgrupas, džeza ansambļi, vokāli instrumentālie
ansambļi).
2018.gada 28.marts plkst.14.00 Bērnu un jauniešu centrā “Rīgas Skolēnu pils” (instrumentālie
ansambļi, tautas mūzikas ansambļi, akustiskie vokāli instrumentālie ansambļi).
Repertuārs finālkonkursā:
- jaunākās grupas kolektīvi izpilda dažāda rakstura skaņdarbus (maksimālā uzstāšanās
hronometrāža - 8 min.);
- vecākās grupas kolektīvi izpilda brīvi izvēlētu programmu līdz 15 minūtēm.
PIETEIKŠANĀS
Pieteikumu anketu (sk.pielikumu) līdz 2018.gada 5.februārim iesniegt elektroniski
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļā, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV – 1003,
tālr.67350811, e-pasta adrese: egils.sketris@visc.gov.lv
VĒRTĒJUMS UN APBALVOŠANA
Konkursu vērtē VISC izveidota žūrija pēc VISC izstrādātiem kritērijiem. Kolektīvi
tiek vērtēti šādos žanros: instrumentālie ansambļi, tautas mūzikas ansambļi, džeza kolektīvi
un ansambļi, vokāli instrumentālie ansambļi, popgrupas. Uz finālkonkursu tiek izvirzīti
reģionu konkursu augstāko punktu summu ieguvušie kolektīvi abās vecuma grupās visos
žanros, kuri ieguvuši vismaz I pakāpes diplomu.
Kolektīvu priekšnesumu vērtē 50 punktu sistēmā, piešķirot augstāko, I, II vai III
pakāpi.
Noteiktā punktu skala pakāpēm:






Augstākās pakāpes diploms- 45 līdz 50 punkti,
I pakāpes diploms - 39 līdz 44,99 punkti,
II pakāpes diploms- 32 līdz 38,99 punkti,
III pakāpes diploms - 25 līdz 31,99 punkti,
Pateicība par piedalīšanos konkursā - līdz 25 punktiem.

FINANSĒJUMS
Reģionālos konkursus un finālkonkursa norisi finansē no valsts budžeta
42.03.apakšprogrammas „Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki”.
Dalībnieku piedalīšanos konkursā finansē pašvaldības vai iestāde, kuru dalībnieki
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

PIETEIKUMA ANKETA
Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu,
instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivālam – konkursam
_____________________ (vieta) ____________ (datums)
Novads/pilsēta
Izglītības iestāde
Kolektīva nosaukums
Vadītājs/i (vārds, uzvārds)
Dalībnieku skaits
Žanrs (IA, TMA,VIA, Jazz, Pop) un
grupa (jaunākā, vecākā), kurā startē
Ansambļa sastāvs (norādīt
instrumentus)

Repertuārs (skaņdarba autors, teksta
autors, hronometrāža)

tālrunis
e-pasts
Pieteikumu sagatavoja:
vārds, uzvārds _______________________
kontakttālrunis ______________________
e-pasta adrese _______________________
Anketu iesniegt līdz 2018.gada 5.februārim
Pieteikumus sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: egils.sketris@visc.gov.lv

