Latvijas Republikas Kultūras ministrija
JELGAVAS MŪZIKAS VIDUSSKOLA
Reģ. Nr. 2831301246
Lapskalna iela 2, Jelgava, LV-3007, tālrunis: 63022173, fakss: 37163022173,
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Populārās mūzikas instrumentālo un vokāli instrumentālo
ansambļu konkursa “Pulss”
NOLIKUMS
Konkursu rīko: Jelgavas Mūzikas vidusskola
Konkursa norises vieta un laiks: Jelgavas Mūzikas vidusskola, Lapskalna iela 2, Jelgava,
2019. gada 9. novembris
Konkursa mērķi:
1. Sekmēt mūzikas skolas audzēkņu profesionālo izaugsmi, pilnveidot dalībnieku
kolektīvās muzicēšanas iemaņas un pieredzi;
2. Veicināt dažādu profesionālās ievirzes mūzikas skolu pieredzes apmaiņu;
3. Veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi ansambļu sagatavošanā, sekmēt pieredzes
apmaiņu:
4. Pilnveidot kultūras izaugsmi Jelgavā.
Konkursa noteikumi:
1. Konkursā drīkst piedalīties bērnu un jauniešu instrumentālie un vokāli-instrumentālie
ansambļi no profesionālās ievirzes izglītības iestādēm, vecumā līdz 18 gadiem.
2. Uzstājoties konkursā, dalībnieku sastāvam ir jāatbilst pieteikumā iesniegtajam.
3. Ansambļu sastāvā netiek iekļauti pedagogi un koncertmeistari.
4. Konkurss norisinās vienā kārtā.
5. Dalības maksa - 20 EUR no katra kolektīva. Neierašanās gadījumā dalības maksa
atmaksāta netiek. Ceļa un citus uzturēšanās izdevumus sedz paši konkursa dalībnieki.
6. Tehnisko nodrošinājumu daļēji nodrošina konkursa organizētāji (lūgums saskaņot ar
pasākuma koordinatoriem).
Konkursa programma:
1. Katram ansamblim jāatskaņo divi dažāda rakstura vieglās, estrādes, populārās vai
džeza mūzikas skaņdarbi no galvas.
2. Konkursā jāatskaņo pieteikumā minētā programma.

Konkursa kategorijas, programmas ilgums un papildus nosacījumi:
Kategorija

Sastāvs

Vecums

A1

Instrumentālie
ansambļi

A2

Vokāliinstrumentālie
ansambļi
Instrumentālie
ansambļi

Līdz
14 gadu
vecumam
Līdz
14 gadu
vecumam
Līdz
14-18 gadu
vecumam
Līdz
14-18 gadu
vecumam

B1

B2

Vokāliinstrumentālie
ansambļi

Klases
1.-8.

Programmas
ilgums
Līdz 7 minūtēm

1.-8.

Līdz 10 minūtēm

1.-8.

Līdz 7 minūtēm

1.-8.

Līdz 10 minūtēm

1.

Kategoriju A1 un A2 ansambļos drīkst piedalīties 1 audzēknis, kas pārsniedz
kategorijas noteikto vecuma ierobežojumu, bet nepārsniedz 18 gadu vecumu.
2. Maksimālais dalībnieku skaits vienā ansamblī - 10 audzēkņi.

Pieteikšanās konkursam:
1.
2.

3.

Pieteikumus konkursam uz pievienotās veidlapas (piel.Nr.1) pieņem līdz 2019. gada
18. oktobrim elektroniski jmv@apollo.lv.
Iesniedzot pieteikumu, ansambļa dalībnieki un pedagogi piekrīt masu mediju
klātbūtnei konkursa laikā, kā arī konkursa rīkotāju foto, videoierakstiem un to
publikācijām.
Pēc pieteikuma saņemšanas tiek nosūtīts rēķins uz pieteikumā norādīto e-pasta
adresi. Maksājumi veicami ar pārskaitījumu.

Konkursa vērtēšana un apbalvošana:
1. Konkursa dalībnieku sniegumu vērtē žūrija, kuru apstiprina Jelgavas Mūzikas
vidusskolas direktors.
2. Kolektīva sniegums tiek vērtēts 25 ballu skalā ( atbilstība stilam, ansambļa saspēle,
kopiespaids, tehniskais līmenis, intonācija, skatuves kultūra, programmas atbilstība
vecumam).
3. Žūrijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams.
4. Žūrijas komisijas locekļi savu audzēkņu sniegumu nevērtē.
5. Žūrijai ir tiesība ansambli diskvalificēt vai nevērtēt, ja kāds no šī nolikuma punktiem
netiek ievērots (piemēram, skaņdarbi netiek atskaņoti no galvas).
6. Visi konkursa dalībnieki saņem pateicības rakstus.
7. Konkursā tiek piešķirtas I, II un III vietas katrā kategorijā;
8. Konkursa organizētājiem ir tiesības pasniegt simpātiju balvu vienam no konkursa
dalībnieku sastāviem, neatkarīgi no grupas un žūrijas vērtējuma.
Konkursa organizatori:
Agnese Missa mob.tel. 24509591, e-pasts biterina@inbox.lv
Kārlis Krusts mob.tel. 27133197, e-pasts karlis.krusts@gmail.com

