
 

Jauno grupu konkurss Viesītē 

„HOMESICK 2016” 

Nolikums 

 

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

novada pašvaldību. 

Konkursa norises laiks un vieta  

Konkurss notiks sestdien, 2016. gada 26. martā 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 – individuāli vai grupā. Šajā pasākumā var piedalīties jebkura mūziķu 

grupa, kura var sagatavot repertuāru un atbalsta šī pasākuma mērķus. 

 

 

Konkursa noteikumi: 

Konkurss tiks organizēts divās kārtās: 

1.KĀRTA:  

- Līdz 4. martam jāaizpilda pieteikuma anketa (https://docs.google.com/forms)  un 

jāiesūta vismaz vienas dziesmas video, kurā redzami visi grupas muzikanti. Video ir 

jābūt augšupielādētam interneta vietnē youtube.com  (pievienošanas datums ne ātrāk 

kā 31.01.2016.).  

- Iesūtītos video vērtēs kompetenta žūrija, kura atlasīs 12 grupas konkursa 2. kārtai. 

Tiks vērtēts ritms, aranžējums, oriģinalitāte, grupas kopskanējums. Tā pat vienu 

https://docs.google.com/forms/d/16ONMdpiEQQZFMr5O0YADb60VvIXqilL20Y36LH1R13s/viewform


punktu būs iespējams iegūt par video popularitāti (video skatījumu statistika līdz 

04.03.2016.). Video tehniskā kvalitāte netiks vērtēta. 

- Ievietojot video portālā youtube.com jānorāda grupas un skaņdarba nosaukums, 

konkurss HOMESICK 2016, Viesīte.  

2.KĀRTA 

Konkursa otrā kārta notiks Viesītes novadā, Viesītē. Par jauno mūziķu iekļūšanu 

otrajā kārtā tiks paziņots 7. martā. 

Priekšnesuma ilgums:  Konkursā jāizpilda divas līdz trīs dziesmas pēc saviem 

uzskatiem. Programmā jāiekļauj vismaz viena dziesma valsts valodā. 

Papildus grupai ir jāsagatavo video prezentācija par sevi, maksimums 2 min garu. 

Iesūtītos video arī vērtēs žūrija un tie tiks pārraidīti laikā, kamēr grupa gatavosies 

savam priekšnesumam. Video kvalitātei šeit ir sekundāra nozīme, galvenais ir saturs – 

kā mūziķi prot sevi prezentēt. 

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

dalībnieki spēlē organizatoru saliktā kārtībā, par kuru tiks informēti līdz 11. martam.  

Norēķinu rekvizīti dalības maksas pārskaitījumam (dalības maksā 2. kārtas 

dalībniekiem līdz 21. Martam): 

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. Žūrijas sastāvs: 

Gundars Lintiņš, Imants Pulkstenis, Kārlis Kazāks un Inga Bartkeviča.  Žūrijas 

vērtējums ir galīgs un nav apstrīdams. 

 

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

ieguvēji balvā saņems mūzikas video ierakstu, otrās un trešās vietas ieguvēji saņems 

naudas balvas: 100 un 70 EUR.  

 

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

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

labākais solo ģitārists, labākais basģitārists, labākais vokālists, labākais bundzinieks, 



labākais taustiņ instrumentālists, kam tiks piešķirta papildus balvas no sponsoriem un 

konkursa atbalstītājiem.  

 

 

Organizatori nodrošina 
1. Kvalitatīvu aparatūru; 

2. Iespēju mēģinājumam (laiku saskaņos pēc pieteikšanās) 

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

 

KONTAKTINFORMĀCIJA 

- Organizatorisku jautājumu risināšanai zvanīt Laurai Liepiņai mob. 

29334062,  
- Elektroniski savus jautājumus var iesūtīt uz konkursa epastu: 

homesick.viesite@gmail.com 
 


