
Studentu mūzikas grupu konkursa „Iznāc gaismā” Nolikums. 

 

1. Vispārējie noteikumi: 

1.1 Konkursa mērķis ir izvēlēties piemērotāko studentu mūzikas grupu, kas festivāla 

„Studentu diena 2010” Noslēguma koncertā uzstāsies uz lielās skatuves. 

1.2 Studentu mūzikas grupu konkursu organizē Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

Studentu pašpārvalde sadarbībā ar mūzikas klubu „Jelgavas Krekli”. 

1.3 Grupas savu dalību konkursam var pieteikt no 08.10.2010 līdz 19.10.2010 . 

1.4 Konkurss „Iznāc gaismā” norisināsies šī gada 26. oktobrī Jelgavā, mūzikas klubā 

„Jelgavas Krekli”, Lielā iela 19a. 

1.5 Konkursā var piedalīties ikviena Latvijas studentu grupa, kuras: 

1.5.1 Dziesmu teksti atbilst Latvijas Valsts likumdošanai, ētikas un morāles 

normām (tas nozīmē - neaicināt uz vardarbību, nerosināt uz rasu un nacionālo naidu 

u.tml.); 

1.5.2 Ir aizpildījušas un nosūtījušas pieteikuma anketu ar visiem 

nepieciešamiem pielikumiem uz e-pasta adresi: iznacgaisma@gmail.com  

 

2. Konkursa atlase: 

2.1 Noklausoties konkursam iesūtītos grupu demo audio vai video materiālus, žūrija 

(sk.p.2.2.) izvirza 3 grupas, kas 26.oktobrī uzstāsies mūzikas klubā „Jelgavas Krekli”. 

2.2 Konkursa žūriju sastāda: 

• Projekta „Studentu diena 2010” vadītājs; 

• Mūzikas kluba „Jelgavas Krekli” pārstāvis; 

• Mūziķis; 

• LLU studentu pārstāvis. 

2.3 Izvirzītās grupas 26. oktobrī mūzikas klubā „Jelgavas Krekli” izpilda līdz 20 minūšu garu 

repertuāru. 

2.4 26.10.2010. pēc grupu uzstāšanās, konkursa žūrija nosaka labāko studentu grupu, kura 

iegūs galveno balvu – iespēju uzstāties uz lielās skatuves festivāla „Studentu diena 

2010” Noslēguma koncertā, kas norisināsies 17.11.2010, Jelgavas sporta hallē. 

 

 

 



2.5 Konkursa žūrija vērtē: 

•    Atbilstību konkursa noteikumiem; 

• Grupas oriģinalitāti un radošumu; 

• Profesionālo sniegumu; 

• Komunikāciju ar publiku; 

• Grupas vizuālo noformējumu.  

2.6 Grupām konkursa programmā nav atļauts izmantot dziesmu fonogrammas. 

 

3. Pieteikšanās kārtība studentu mūzikas grupu konkursam „Iznāc gaismā”: 

Lai pieteiktos jauno studentu grupu konkursam „Iznāc gaismā”: 

3.1 Jāizpilda pieteikuma anketa (links); 

3.2 Jānosūta demo audio vai video materiāls uz e-pasta adresi: iznacgaisma@gmail.com ; 

3.2.1 Iesūtītajā materiālā jābūt redzamai vai dzirdamai tai grupai, kas piedalās konkursā; 

3.2.2 Ieraksta kvalitāte netiks vērtēta; 

3.2.3 Materiāls var būt izvietots uz publiska servera (piemēram, www.failiem.lv), līdz ar to 

e-pastā ir jānorāda saite uz ievietoto materiālu. 

 

4. Konkursa organizatori dalībniekiem nodrošina: 

4.1 Profesionāli augstvērtīgu, koncertu rīkošanas standartiem atbilstošu skaņas un 

gaismas tehniku (atbilstoši grupas tehniskām prasībām);  

4.2 20 minūšu skaņas mēģinājumu katrai grupai konkursa dienā; 

4.3 Visu informāciju par konkursu, kas nepieciešama dalībniekiem. 


