APSTIPRINĀTS
ar SIA “Dzintaru koncertzāle”
2018.gada 3.janvāra
Valdes Rīkojumu Nr.2

SIA “DZINTARU KONCERTZĀLE” REZIDENTU MŪZIĶU KONKURSA NOLIKUMS

1. Vispārīgie noteikumi
1.1.SIA „Dzintaru koncertzāle” (turpmāk – Koncertzāle) izsludina atklātu Rezidentu mūziķu
konkursu (turpmāk – Konkurss) par laika periodā no 2018.gada 1.oktobra līdz 2019.gada
31.jūlijam realizējamām Koncertzāles rezidentu mūziķu koncertprogrammām.
1.2.Konkursu izsludina Koncertzāles mājaslapā, un Konkursa nolikums ir pieejams publiski
Koncertzāles mājaslapā www.dzintarukoncertzale.lv.
1.3.Konkursa nolikums (turpmāk – Nolikums) ir iekšējs normatīvs akts. Nolikumā var tikt
veikti grozījumi. Visi veiktie grozījumi tiek publicēti Koncertzāles mājaslapā
www.dzintarukoncertzale.lv.
1.4.Informāciju par Nolikumu var saņemt, rakstot uz elektroniskā pasta adresi:
info@dzintarukoncertzale.lv.
1.5.Konkursa mērķis - veidot augstvērtīgas koncertprogrammas un veicināt Koncertzāles
repertuāra daudzveidību.
2. Dalība Konkursā
2.1.Dalību Konkursā var pieteikt jebkura mūziķu apvienība 3-6 mākslinieku sastāvā (turpmāk
tekstā – Ansamblis), kura apvienojusies un nemainīgi darbojas Latvijā ar vienu un to pašu
nosaukumu vismaz 4 gadus un laika posmā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2017.gada
31.decembrim Latvijā piedalījusies vismaz 30 koncertos un ārvalstīs vismaz 5 koncertos.
2.2.Koncertprogrammu piedāvājumos papildus Ansambļa pamatsastāvam var tikt iekļauti gan
Latvijas, gan ārvalstu viesmākslinieki.
2.3.Dalībai Konkursā Ansamblis iesniedz:
2.3.1. Konkursa pieteikumu (turpmāk – pieteikums), ko aizpilda saskaņā ar pievienoto
veidlapu (pielikums Nr.1). Veidlapa pieejama Koncertzāles mājaslapā (saite:
www.dzintarukoncertzale.lv).
2.3.2. Elektroniskā formātā vienu vai vairākas fotogrāfijas, ko izmantot publicitātes nolūkos
(vismaz 1MB izmērā kopējā ansambļa fotogrāfija);
2.3.3. Ansambļa izpildījuma video vai audio elektroniskā formātā (garumā 1 – 3 minūtēm).
3. Pieteikuma saturs
3.1.Koncertprogrammas:
3.1.1. Piecas dažādas koncertprogrammas (paraugs katras koncertprogrammas iesniegšanai
pielikums Nr.2) šādiem laika periodiem:
3.1.1.1.2018.gada oktobris – novembris: viena programma kādā no koncertu cikliem
“Dzimuši Latvijā” vai “Brīvdienu mūzika”,
3.1.1.2.2019.gada decembris: viena koncertprogramma “Jūrmalas Ziemassvētku festivāla”
ietvaros,
3.1.1.3.2019.gada janvāris – maijs: divas koncertprogrammas,
3.1.1.4.2019.gada jūlijs: viena koncertprogramma “Jūrmalas festivāla” ietvaros.
3.2.Apliecinājums par Ansambļa koncertdarbību (Ansambļa koncertu saraksts laika periodā
no 2013.gada 1.janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim).
3.3.Preses atsauksmes.
3.4.Apliecinājums par Ansambļa iegūtajām godalgām konkursos un citiem apbalvojumiem.
3.5.Finansiālais piedāvājums par katru koncertprogrammu.
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4. Konkursa norise un vērtēšana
4.1.Konkursa pieteikumu vērtēs komisija (turpmāk – Komisija), kas sastāv no 5 locekļiem.
Komisijas sastāvu nosaka Koncertzāles valdes loceklis ar atsevišķu rīkojumu.
4.2.Rezultāti tiek paziņoti, nosūtot informāciju individuāli pieteikumā norādītajai personai
(turpmāk - pieteicējs) uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi.
4.3.Vērtējot pieteikumus, par priekšrocību tiks uzskatīti šādi apstākļi:
4.3.1. ansambļa pastāvēšanas laiks/muzikālās vienības ilglaicīga sadarbība;
4.3.2. plaša un daudzveidīga koncertēšanas pieredze un intensitāte iepriekšējos gados;
4.3.3. neatskaņotu programmu iekļaušana pieteikumā;
4.3.4. iesniegto programmu aktualitāte un atbilstība Nolikuma 3.punkta apakšpunktos
minētajiem koncertu cikliem vai festivāliem;
4.3.5. mākslinieciski pamatotas programmas koncepcijas izstrāde (mākslinieciski pamatots
koncertprogrammas apraksts);
4.3.6. preses atsauksmes;
4.3.7. sasniegumi starptautiskos un Latvijas konkursos;
4.3.8. Finansiālais piedāvājums;
4.3.9. Komisija vērtēs visas piecas programmas kopumā, par kuru izpildījumu tiks slēgts
Līgums ar Ansambli.
4.4.Pieteikums jāsagatavo un jāiesniedz datorrakstā.
4.5.Pieteikums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda SIA “Dzintaru koncertzāle”
nosaukums un adrese, Ansambļa nosaukums un šāda informācija „Pieteikums SIA
“Dzintaru koncertzāle” rezidentu mūziķu konkursam”.
4.6.Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2018.gada 12.februārim. Pēc šajā punktā minētā
termiņa saņemtie pieteikumi netiek reģistrēti dalībai konkursā un tiek atdoti atpakaļ
pieteikuma iesniedzējam.
4.7.Pieteikumu var iesniegt, sūtot pa pastu (pasta zīmogs 12.02.2018.), vai iesniegt SIA
“Dzintaru koncertzāle” birojā Dzintaru prospektā 3/4, Jūrmalā, darba dienās no plkst. 9.00
līdz plkst. 16.00.
4.8.Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2018. gada 20. februārim.
4.9.Pieteicējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma iesniegšanu, koncertprogrammu
sagatavošanu un dalību Konkursā. Koncertzāle nav atbildīga par jebkādām pieteicēja
izmaksām šajā sakarā.
5. Autortiesības
5.1.Parakstot pieteikumu un iesniedzot to dalībai Konkursā, pieteicējs Ansambļa dalībnieku
vārdā nodod Koncertzālei tiesības izmantot pieteikuma ietvaros radīto autordarbu, tai
skaitā iesniegtās fotogrāfijas un videomateriālus, konkrētās koncertprogrammas
reprezentēšanai bez papildu atlīdzības.
5.2.Parakstot projekta pieteikumu, pieteicējs piekrīt, ka, iegūstot pasūtījumu, nav tiesīgs bez
rakstiskas saskaņošanas ar Koncertzāli izmantot pastāvīgi vai nodot trešajām personām
apstiprināto pieteikumu (koncertprogrammas), tai skaitā patstāvīgi vai ar trešo personu
starpniecību organizēt koncertus, atskaņojot apstiprinātās koncertprogrammas.
6. Pielikumi
Pielikums Nr.1 pieteikums konkursā uz 1 (vienas) lapas;
Pielikums Nr.2 Paraugs katras koncertprogrammas iesniegšanai uz 2 (divām) lapām.
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Pielikums Nr.1
pie SIA “Dzintaru koncertzāle” rezidentu mūziķu nolikuma

Ansambļa nosaukums

I.

II. Dalībnieku sastāvs:
Nr.

Mākslinieka vārds, uzvārds

Instruments vai balss

1.
2.
3.
4.
5.
6.

III. Koncertprogrammas iesniedzēja kontaktinformācija
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Pasta adrese
Tālrunis (parastais,
mobilais)
E-pasta adrese
Interneta mājas
lapas adrese
Ar savu parakstu apliecinu, ka:
 visas sniegtās ziņas ir patiesas;
 esmu tiesīgs rīkoties šajā pieteikumā minēto personu vārdā, informējot tos par iesniegtajām
koncertprogrammām un to norisei nepieciešamajiem resursiem
 apņemos neiesniegt šī konkursa ietvaros apstiprināto pieteikumu (koncertprogrammu) citos
projektu un mērķprogrammu konkursos (izņemot mērķprogrammu konkursos vai
konkursus oriģinālmūzikas jaundarbu radīšanai);
 apņemos bez rakstiskas saskaņošanas ar SIA “Dzintaru Koncertzāle” neizmantot
patstāvīgi vai nenodot trešajām personām apstiprināto projektu pieteikumu
(koncertprogrammu), tai skaitā patstāvīgi vai ar trešo personu starpniecību neorganizēt
koncertus, atskaņojot apstiprināto koncertprogrammu;
 esmu iepazinies ar “SIA “Dzintaru koncertzāles” rezidentu mūziķu konkursa nolikumu.
Projekta pieteicējs ___________________ / _________________________ /
(paraksts)

(vārds, uzvārds)
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Pielikums Nr.2
pie SIA “Dzintaru koncertzāle” rezidentu mūziķu nolikuma
Pielikums 2 jāiesniedz par katru koncertprogrammu atsevišķi, lietojot Paraugu.( kopā 5 atsevišķi
koncertprogrammu pieteikumi)

Paraugs katras koncertprogrammas iesniegšanai.
I. Koncerta programma
Nr.

Komponista
vārds, uzvārds
oriģinālvalodā

Skaņdarba nosaukums oriģinālvalodā
(ietverot tonalitāti, opusa nr.)

Hronometrāža
(minūtes)

II. Koncertprogrammas apraksts
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III. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums koncertprogrammas
realizācijai
Nepieciešamais transporta līdzeklis, viesnīca*
Starptautiskais pārvadājums,
norādot konkrētu maršrutu
(aviobiļete, dzelzceļa,
autobusa, prāmja biļete)
Viesnīca (norādīt - cik naktis)
Tehniskais nodrošinājums koncerta laikā*
Apskaņošana
(Cik, kādi mikrofoni?)
(clip, stacionārie, radio utt..)

Gaismas
(kādas?)

Īpašas instalācijas
(kādas?)

Skatuve
(podesti, krēsli, pultis,
aizslietņi)
Instrumentārijs

IV. Atlīdzība (Honorārs)*
* vēlamā honorāra summa EUR
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