
SIA “Liepaja Music”
Reģ. Nr. 52103085891

O. Kalpaka ielā 92-1, Liepājā, LV-3405
tālrunis 26470868, 27590663, e-pasts: info@liepajamusic.lv

Jauno mūziķu grupu konkursa “Liepāja MAKES Music” nolikums

1. Vispārējie noteikumi:

1.1. Konkursa mērķis ir izvēlēties piemērotāko mūzikas grupu/grupas, kas iesildīs festivāla “Liepāja Lake

Music” koncertus un uzstāsties uz peldošās skatuves Liepājas ezerā piedzīvojumu parkā “Austrumu

forts”.

1.2. Mūzikas grupu konkursu “Liepāja MAKES Music” organizē SIA “Liepaja Music”.

1.3. Grupas savu dalību konkursam var pieteikt no 23.05.2022. līdz 8.06.2022.

1.4. Konkurss norisināsies šī gada 18. jūnijā Liepājā, Juliannas Pagalmā (Friča Brīvzemnieka iela 7)

1.5. Konkursā var piedalīties ikviena grupas, 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

(tehnisku problēmu gadījumā - uz e-pasta adresi: info@liepajamusic.lv, ar norādi - “Liepāja

MAKES Music”).

2. Konkursa atlase & konkursa fināls:

2.1. Noklausoties konkursam iesūtītos grupu demo audio vai video materiālus, “Liepāja Music” izveidota

žūrija izvirza finālistus, kas 18. jūnijā uzstāsies Juliannas Pagalmā.

2.2. Konkursa žūriju sastāda - “Liepāja Lake Music” pārstāvis, 3 neatkarīgi mūzikas eksperti un pieaicināts

klausītājs.

2.3. Izvirzītās grupas 18. jūnijā Juliannas Pagalmā izpilda 3 oriģināldziesmu garu repertuāru.

2.4. 18.06.2022., pēc grupu uzstāšanās, konkursa žūrija nosaka labāko grupu/as, kura/s iegūs galveno

balvu – iespēju uzstāties uz lielās skatuves festivāla „Liepāja Lake Music” ietvaros, kas norisināsies

š.g. 7., 8., 9. jūlijā piedzīvojumu parkā “Austrumu Forts”.

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 mūzikas grupu konkursam:

3.1. Jāizpilda pieteikuma anketa (saite);

3.1.1. Anketā jāiekļauj saite uz demo audio vai video materiāls (tehnisku problēmu gadījumā -  uz

e-pasta adresi: info@liepajamusic.lv, ar norādi - “Liepāja MAKES Music”);
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3.1.2. Materiāls var būt izvietots uz publiska servera (piemēram, www.failiem.lv), līdz ar to e-pastā

ir jānorāda saite uz ievietoto materiālu.

4. Dalības maksa konkursā:

4.1. Grupas dalības maksa ir 25€;

4.2. Konkursa dalības maksa jāiemaksā tikai pārskaitījuma veidā līdz 8.jūnijam (ieskaitot), reizē ar

pieteikuma iesniegšanas brīdi;

Rekvizīti dalības maksai:

Biedrība “kultūrBĀKA”

Reģ.nr. 40008150049

Kuršu iela 20, Liepāja, LV-3401

AS Luminor Bank

Kods RIKOLV2X

Konta Numurs - LV15RIKO0002013151512

Maksājuma mērķī obligāti janorāda grupas nosaukums, ar piebildi - dalības maksa par konkursu

“Liepāja MAKES Music” .

4.3. Ja maksājuma mērķis nebūs pareizi norādīts, konkursa organizatoriem ir tiesības atgriezt dalības
maksu maksātājam.

5. Konkurss organizatori dalībniekiem nodrošina:

5.1. Profesionāli augstvērtīgu, koncertu rīkošanas standartiem atbilstošu apskaņošanas aprīkojumu

(atbilstoši grupas tehniskām prasībām);

5.2. 20 minūšu skaņas mēģinājumu katrai grupai konkursa dienā;

5.3. Visu informāciju par konkursu, kas nepieciešama dalībniekiem.

Kontaktinformācija:

Irita Kalēja
SIA “Liepāja Music” valdes locekle
info@liepajamusic.lv
tel. +37126470868

Toms Samsons
SIA “Liepāja Music” pārstāvis
“Liepāja MAKES Music” koordinators
info@liepajamusic.lv
tel. +37122033379


