
 

Jauno grupu konkurss Viesītē 

„HOMESICK 2018” 

Nolikums 

 

Konkursu rīko Viesītes jauniešu dome sadarbībā ar Viesītes Kultūras pili un Viesītes 

novada pašvaldību. 

Konkursa norises laiks un vieta  

Konkurss notiks sestdiena, 2018. gada 7. aprīlī plkst. 17:00, Viesītes Kultūras pilī, 

Smilšu ielā 2. 

Konkursa mērķis: 
1. Attīstīt jauno mūziķu uzstāšanās prasmes un kultūru, nodrošināt 

iespēju mūziķiem parādīt savas spējas un prasmes. 

2. Sekmēt jauniešu interesi par mūziku. 

3. Ļaut jaunajām grupām un mūziķiem izpildīt savu daiļradi. 

4. Veicināt pieredzes apmaiņu un sadarbību starp audzēkņiem, 

pedagogiem un citām ieinteresētām personām. 

 

Konkursā piedalās: 
 

Roka,  poproka, folkroka, alternatīvās mūzikas, popmūzikas un citu mūzikas stilu 

izpildītāji. Šajā pasākumā var piedalīties jebkura mūziķu grupa, kura var sagatavot 

repertuāru un atbalsta šī pasākuma mērķus. 

 

 

Konkursa noteikumi: 

Pieteikšanās: 

-Līdz 31. martam jāaizpilda pieteikuma anketa- goo.gl/agznSN un jāiesūta uz epastu 

līdz 1min garu pieteikuma video, iekļaujot- grupas nosaukumu; pilsētu; žanru; 

vecumu; fanojam par; kopā darbojamies jau!  

Konkursā  atkārtoti nevar piedalīties iepriekšējo gadu uzvarētāji. 

Priekšnesums:  Konkursā jāizpilda divas dziesmas. Programmā jāiekļauj vismaz 

viena dziesma valsts valodā. Mūzikas skaņdarbs savā aranžējumā vai oriģināldarbs 

tiek vērtēts ar papildus punktiem. Fonogrammas izmantot aizliegts. 



Dalības maksa 5 EUR no katra dalībnieka. Konkurss ir publisks. Konkursa 

dalībnieki spēlē organizatoru saliktā kārtībā, par kuru tiks informēti līdz  5. aprīlim.  

Norēķinu rekvizīti dalības maksas pārskaitījumam: 

Viesītes novada pašvaldība 

Reģ. Nr. 90000045353 

PVN Nr. LV90000045353 

Norēķinu konts: LV66UNLA0009013130395  SEB banka  

 

Konkursa vērtēšana un apbalvošana 
 

Konkursa dalībniekus vērtē profesionāla žūrija 5 punktu sistēmā pēc šādiem 

kritērijiem: atraktivitāte (5p.), stilistika (5p.), repertuāra izvēle/autordziesmas (5p.), 

oriģinalitāte (5p.), aranžējums (5p.), melodija (5p.), ritms (5p.), kvalitāte (5p.), grupas 

koptēls (5p.). Žūrijas sastāvs: Gundars Lintiņš, Imants Pulkstenis un īpašais žūrijas 

loceklis (info sekos).  Žūrijas vērtējums ir galīgs un nav apstrīdams. 

 

Konkursā tiek piešķirti pirmās, otrās un trešās vietas laureātu diplomi. Pirmās vietas 

ieguvēji balvā saņems iespēju ierakstīt vienu dziesmu mūzikas ierakstu studijā (līdz 

4min), otrās un trešās vietas ieguvēji saņems dāvanu kartes 100 un 70 EUR vērtībā.   

 

Visi konkursa dalībnieki tiek apbalvoti ar diplomiem un dāvanām par piedalīšanos. 

Konkursa laikā tiks noskaidrota arī skatītāju simpātija, un laureāti piecās nominācijās 

pēc žūrijas uzskatiem: labākais solo ģitārists, labākais basģitārists, labākais vokālists, 

labākais bundzinieks, labākais taustiņ instrumentālists un viena īpaša nominācija, kam 

tiks piešķirtas papildus balvas no sponsoriem un konkursa atbalstītājiem.  

 

 

Organizatori nodrošina 
1. Kvalitatīvu aparatūru; 

2. Mēģinājumu konkursa dienā; 

3. Iespēju reklamēt savu grupu (TV, radio, laikraksti) 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA 

- Organizatorisku jautājumu risināšanai zvanīt Austra Saturiņa mob. 

26594061,  
- Elektroniski savus jautājumus un pieteikuma video var iesūtīt uz konkursa 

epastu: viesite.homesick2018@gmail.com 


