
Jauniešu muzikālās parādes 

“MANC AKORC 2018”   

2018.gada 12.oktobris 

N O L I K U M S 
 

Mērķi un uzdevumi:  

o Pulcēt kopā Rēzeknes pilsētas un novada un citu Latgales novadu muzicējošos jauniešus. 

o Attīstīt un pilnveidot jauniešu muzicēšanas un dejošanas tradīcijas, paplašināt žanru un stilu diapazonu. 

o Veicināt jauniešu vokālo, instrumentālo, deju grupu un individuālo izpildītāju radošo darbību. 

o Popularizēt talantu izkopšanu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. 

Dalībnieki: 

o Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada, citu Latgales novadu jaunieši vai grupas, (dalībnieki vecumā no 13 līdz 

25 gadiem), kuri muzicē, komponē vai dejo. 

Noteikumi: 

o Lai pretendētu uz dalību parādē, dalībniekiem jāiesniedz pieteikuma video un anketas līdz 2018.gada 

20.septembrim Eleonorai Ivanovai Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādē „Austrumlatvijas radošo 

pakalpojumu centrs” ZEIMUĻS (Krasta ielā 31, telpā 2.8. vai uz e-pastu: eleonora.ivanova@rezekne.lv). 

Iesniegtos videopriekšnesumus izvērtēs pieaicināta žūrija, kura veiks jauniešu muzikālās parādes dalībnieku 

atlasi.  

o Šogad par godu Latvijas simtgadei, dalībnieki piesaka dziesmas/skaņdarbus, ko sakomponējuši un sacerējuši 

Latvijas komponisti, vai deju, kurai ir Latvijas autora  muzikālais pavadījums.   

o Dalībnieks vai dalībnieku grupa izpilda vienu dziesmu latviešu valodā/skaņdarbu vai deju. 

o Uzstāšanās laiks solistiem, duetiem līdz 3 (trīs) minūtēm, deju grupām, mūzikas grupām, vokāli 

instrumentālajiem ansambļiem līdz 4 (četrām) minūtēm. 

o Dalībnieki uzstājas  bez iepriekšēja mēģinājuma.  

o Priekšnesuma fonogrammas formāts – audio CD, USB, MP3, MP4 vai MiniDisc. 

Pasākuma norise: 

o Muzikālā parāde notiks 2018.gada 12.oktobrī. Rēzeknes pilsētas kultūras namā (Brāļu Skrindu iela 3) 

o Muzikālās parādes – koncerta sākums plkst. 16.00. 

Vērtējums: 

o Žūrija vērtēs izpildītāju sniegumu nominācijās:  

“Vakara akords” (veiksmīgākā mūzikas grupa, ansamblis, VIA, kas priekšnesumā izmanto bungu komplektu, ģitāru 

pastiprinošās iekārtas u.tml.); 

“Vakara akustiskais akords” (veiksmīgākais akustiskais ansamblis, VIA, kas priekšnesumā neizmanto fonogrammas, 

elektriskos instrumentus, pastiprinošās iekārtas u.tml.);  

“Vakara nots” (veiksmīgākais solists, duets); 

“Vakara piesitiens” (veiksmīgākā deja); 

o Skatītāji vērtēs izpildītāju sniegumu nominācijā “Skatītāju simpātija”. 

Nomināciju ieguvēji tiks apbalvoti ar organizatoru un atbalstītāju sarūpētajām balvām. 

Organizatori:  

o Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” ZEIMUĻS  

o Rēzeknes pilsētas Jauniešu dome 

Informācija:  

o Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādē „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” ZEIMUĻS, Krasta ielā 

31, telpā 2.8. pie E. Ivanovas, tālr. 64622599 vai 27813766; www. zeimuls.lv sadaļā Ziņas vai www.rezekne.lv 

sadaļā Rēzeknes ziņas. 

  



Pieteikuma anketa jauniešu muzikālajai parādei  
“MANC AKORC 2018” 

 

1.  Izglītības iestāde:  

2.  Izpildītāja vārds/ 

nosaukums 

 

 Dalībnieku skaits  

3.  Priekšnesums  Dziesma    Deja     Skaņdarbs 

 Nosaukums  

 Dziesmas teksta autors  

 Dziesmas mūzikas autors  

 Dejas horeogrāfs  

 Dejas pavadījums  

 Oriģinālizpildītājs  

4.  Kontaktpersona  

  Vārds, uzvārds  

 Tālrunis  

 E-pasts  

5.  Fonogramma  

 

Audio CD formāts: 

MiniDisc formāts: 

USB 

MP3 vai MP4 

Nav: 

 
 
 
 
 

Priekšnesumam nepieciešamais tehniskais aprīkojums un skaits: 

Vienība Skaits Piezīmes, parametri 

Mikrofons   

Bungas   

Ģitāras kombis   

Basģitāras kombis   

Elektronisko instrumentu vads   

   

Jūsu taustiņinstrumenta izejas parametri:  

Izpildītāja īss apraksts (norādītā informācija tiks izmantota, piesakot priekšnesumu): 
 

 

 

 

 

 Ar parakstu apliecinu anketā sniegtās informācijas patiesumu, un to, ka iepazinos ar muzikālās parādes „Manc 

Akorc 2018” nolikumu un atbalstu to:  

Datums:  

Paraksts: (                                       ) 

paraksta atšifrējums    

Pieteikuma video un anketas iesniegšana līdz 2018.gada 20.septembrim E. Ivanovai Rēzeknes pilsētas 

pašvaldības iestādē „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” ZEIMUĻS (Krasta ielā 31, 2.8. kab.) vai uz 

e-pastu: eleonora.ivanova@rezekne.lv; 

 

 


