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Nolikums 

III Starptautiskais Baltijas baleta konkurss 

www.ibbc.lv 

 

1. Pamata nosacījumi 

1.1.   Otro Starptautisko Baltijas baleta konkursu Rīgā (Latvijā) organizē Rīgas 

horeogrāfijas vidusskola un Latvijas baleta un dejas Ģilde. Konkurss tiek īstenots no 

12. 06. 2016. līdz 18. 06. 2016. 

1.2. Konkursa mērķi: 

 pilnveidot radošas personības izpildījuma meistarību, 

 atklāt jaunos talantus un nodrošināt iespēju radošai pašizpausmei, 

 attīstīt horeogrāfisko izglītību,   

 saglabāt klasiskā baleta tradīcijas, 

 pilnveidot pedagoģisko darbu jaunās paaudzes profesionālajā audzināšanā, 

 attīstīt starptautisko radošo sadarbību, 

 nodrošināt kultūras apmaiņu.  

1.3. Konkursā var piedalīties klasiskā baleta dejotāji  un  profesionālo  klasiskā baleta  

skolu  audzēkņi. 

1.4. Konkursā dejotāji piedalās trīs vecuma grupās: 

1) jaunākā grupa (12-14 gadi*) 

2) vidējā grupa (15-18 gadi*) 

3) vecākā grupa (19-26 gadi*) 

*uz konkursa sākuma laiku 

 

1.5. Konkurss notiek trīs kārtās: 

1) pirmā kārta – video 

  klasiskā variācija vai Pas de deux (saskaņā ar pielikumu № 3). 

  modernā variācija vai duets no 20.-21.gs. mantojuma repertuāra 

*Jaunākā grupa var izpildīt klasisko variāciju saskaņā ar sarakstu,  vai  arī  

  līdzvērtīgu iestudētu  klasisko variāciju. 

 

2) otrā kārta  

  klasiskā variācija vai Pas de deux (saskaņā ar pielikumu№ 3). 

  modernā variācija vai duets no 20.-21.gs. mantojuma repertuāra 

* pirmajā un otrajā kārtā dalībnieki uzstājas ar vienādām variācijām 

*Jaunākā grupa var izpildīt klasisko variāciju saskaņā ar sarakstu,  vai  arī   

  līdzvērtīgu iestudētu  klasisko variāciju. 

 

3) trešā kārta - fināls  

  divās klasiskās variācijas vai viens Pas de deux (saskaņā ar 

pielikumu № 3). 

http://www.ibbc.lv/
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*Jaunākā grupa finālā uzstājās ar vienu klasisko variāciju saskaņā ar pielikumu Nr 

3. 

 

1.6. Modernās variācijas nedrīkst pārsniegt 3 minūtes, dueti 5 minūtes. Pas de deux ilgums 

nedrīkst pārsniegt 12 minūtes. 

1.7. Konkursantam nepieciešama atļauja par autortiesībām mūzikas atskaņojumam un 

oriģinālhoreogrāfijas izpildījumam. 

1.8. Visas trīs kārtas notiek klasiskā baleta skatuviskā apgaismojumā. Papildus 

apgaismojums ir pieejams Galā koncertā.  

1.9. Otrajā kārtā tiek dalībnieki, kuri saņem apstiprinājumu no organizatoru puses pēc 

videomateriālu  izvērtējuma.  

1.10. Labākie dejotāji un uzvarētāji piedalās Galā koncertā (saskaņā ar  žūrijas 

lēmumu). 

1.11. Pēc otras kārtas finālā tiek 50% no labākajiem dejotājiem saskaņā ar iegūto 

lielāko punktu skaitu. 

  

2. Kalendāra programma 

12.06. Svētdiena 

līdz 19.00 – Iebraukšanas diena,  reģistrācija Rīgas Horeogrāfijas vidusskolā (RHV) 

 

13.06.  

11.00 - izloze, konkursa atklāšana 

12.00 – 20.00 – mēģinājumi RHV 

 

14.06. 

9.00 -14.00 – mēģinājumi Dailes teātrī  

15.00 – 19.00 – otrā kārta  

 

15.06.  

9.00 -14.00 – mēģinājumi Dailes teātrī  

15.00 – 19.00 – trešā kārta, fināls  

 

16.06. 

11.00-16 00 - Gala koncerta mēģinājumi RHV 

12 00 – 15 00 - Skolu pedagogu un vadītāju  seminārs 

 

17.06.  

11.00. – 15.00. – Galā koncerta mēģinājumi 

19.00. – 22.00. – Galā koncerts (LNO Liela zāle) 

      18.06.  

10.00. – 20.00. – Aizbraukšanas diena  

 

3. Muzikālais noformējums 

3.1. Dalībniekiem nepieciešami augstas kvalitātes CD  vai  USB ierakstu nesēji  (wav 

formātā) ar kvalitatīvu orķestra skanējumu. Reģistrācijas laikā dalībnieks nodod savus 
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CD, vai  USB  (muzikālo ierakstu mēģinājumu laikā RHV nodrošina pats 

konkursants). 

3.2. Katra variācija jāieraksta atsevišķi, jābūt labi salasāmam variācijas nosaukumam un 

dalībnieka vārdam, uzvārdam un valstij. 

 

 

4. Diskvalifikācija 

Starptautiskā žūrija var diskvalificēt dalībnieku, ja: 

4.1. Netiek izmantota kvalitatīva orķestra fonogramma. 

4.2. Konkursanta programma neatbilst prasībām, kas nodrošina skaidru konkurenci. 

4.3. Mūsdienu dejas ilgums pārsniedz hronometrāžu vairāk par 30 sekundēm. 

 

5. Žūrija 

5.1. Konkursantus vērtē starptautiska žūrija, kas ir pasaules baleta mākslas līderi. 

5.2. Konkursa laikā žūrija darbojas saskaņā ar organizatoru piedāvātiem statūtiem un 

noteikumiem. 

5.3. Žūrijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams. 

 

6. Vērtējuma sistēma 

6.1. Žūrija vērtē konkursantu 25 punktu sistēmā, kuru apstiprina konkursa organizatori. 

6.2. Par katru konkursanta sniegumu tiek dots atsevišķs punktu skaits, kas beigās tiek 

summēts un veido gala rezultātu. 

6.3. Fināla kārtas rezultāti tiek apspriesti žūrijas diskusijās, kur tiek ņemts vēra laureāta 

kopīgais sniegums visās kārtās. 

 

7. Balvas 

7.1. Jaunākā grupa 

 Pirmā vieta – apmācība Eiropas labākajās baleta skolās  

 Otrā vieta - apmācība Eiropas labākajās baleta skolās 

 Trešā vieta - apmācība Eiropas labākajās baleta skolās 

Jaunākajai grupai arī paredzētas sadarbības partneru  un sponsoru speciālbalvas.  

7.2. Vidējā grupa 

 Pirmā vieta – 1500 EUR 

 Otrā vieta –     750 EUR 

 Trešā vieta –   500 EUR 

7.3. Vecākā grupa 

 Pirmā vieta – 2000 EUR 

 Otrā vieta –   1000 EUR 

 Trešā vieta –   750 EUR 

 

7.4. Katram dalībniekam tiek pasniegts diploms. 

7.5. Visas balvas tiek pasniegtas pēc Gala koncerta 18.06.2016. 
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8. Konkursa izloze 

8.1. Konkursa izloze notiek 13.06.2016. plkst. 11.00 Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas 

telpās (Rīga, Kalnciema iela 10/12). Konkursanta neierašanas gadījuma uzstāšanās 

kārtības numuru izlozē organizators. 

8.2. Konkursanta vai viņa partnera slimības vai traumas gadījumā organizatori var atļaut 

uzstāties citā konkursa dienā, ja konkursants apliecinās to ar izziņu no ārstniecības 

iestādes. 

 

9. Mēģinājumi 

9.1. Konkursa organizācija  nodrošina mēģinājumu telpas, kā arī mēģinājumus 5 minūtes 

variācijām un 10 minūtes duetiem uz konkursa teātra skatuves.  

9.2. Par papildus mēģinājumiem uz skatuves, ja rodas tāda iespēja, organizators paziņo 

atsevišķi.  

 

10. Pieteikums 

10.1. Kandidātu pieteikums  konkursam jānosūta uz IBBC 2016  e-pastu:   

info@ibbc.lv  līdz 15.04.2016.  ar sekojošu  informāciju. 

10.2. Pieteikuma veidlapa. 

10.3. Dalībnieka CV, kurā iekļautas ziņas par konkursantu, horeogrāfijas 

izglītību, radošo pieredzi, dalību konkursos. (CV var būt angļu, krievu vai latviešu 

valodā un Microsoft Office Word formātā). 

10.4. Preses aprakstu kopijas par konkursantu, ja tādas ir. 

10.5. Konkursanta/tu pases kopija/as. 

10.6. Augstas kvalitātes konkursanta fotoattēls baleta  tērpā, pozā (bukletam) un  

 Portreta attēls  dokumentiem (kā pasei, konkursantam un viņa pedagogam). 

10.7.  1. kārtas video ieraksts. 

10.8.  Mūzikas ieraksts (wav formātā). 

 

11. Finansiālie noteikumi. 

11.1. Dalības maksa (70 EUR Solistiem un 100 EUR Duetiem) ir jāiemaksā Latvijas   

     baleta un dejas ģildes bankas kontā ne vēlāk kā līdz 15. 06. 2016. Visas bankas  

     komisijas sedz dalībnieks. III Starptautiskā Baltijas baleta konkursa organizācija    

    neapstiprina  to kandidātu dalību, kas nav pievienojuši attiecīgos dokumentus par  

    dalības  maksas iemaksu. 

11.2. Dalības maksa netiek atgriezta. 

11.3. Bankas rekvizīti 

Biedrība “Latvijas Baleta un Dejas Ģilde”  

Kalnciema iela 10/12 Rīga LV-1048 

Reģ. Nr. LV 40008065359 

A/S “SWEDBANKA” 

LV31HABA0551002469952 

HABALV22 

 

11.4. Konkursanti paši sedz ceļa, izmitināšanās un uztura izdevumus. 

11.5. Visi dalībnieki ir atbildīgi par savas veselības un dzīvības apdrošināšanu. 

11.6. Visas finanšu balvas tiek izmaksātas pēc 17.06.2016. Laureāti, kuri   

mailto:info@ibbc.lv
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     atsākās no dalības Galā koncertā, zaudē tiesības uz balvu saņemšanu. 

 

 

12.  Organizācija 

12.1. Konkursu organizē Latvijas baleta un dejas ģilde un Rīgas horeogrāfijas   

vidusskola. Konkursa laikā tiek izveidots konkursa sekretariāts, kas palīdzēs 

risināt visus organizatoriskos  jautājumiem,  t.s. sniegs informatīvus  paziņojumus 

par mēģinājumu grafikiem un   konkursa rezultātiem Visi paziņojumi ir pieejami 

Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas telpās un teātra vestibilā, kā arī piedāvāto 

viesnīcu vestibilā. 

12.2. Visiem dalībniekiem savs ceļojums jāieplāno tā, lai reģistrētos Rīgā līdz pl. 18.00  

12.06.2016. Reģistrācija notiek RHV (Kalnciema iela 10/12) sekretariātā.  

Dalībnieks, kas netiek reģistrēts līdz 13.06.2016. un nav vienojies ar  

organizatoriem, var tikt diskvalificēts. 

12.3. Reģistrējoties dalībnieks aizpilda reģistrācijas veidlapu un nodod CD disku, vai   

 USB ar konkursa programmas muzikālo  materiālu. 

12.4. Ņemot vērā konkursa grafiku un ērtāku dalībnieku pārvietošanos pilsētā, kā arī  

 informācijas apmaiņu, organizētāji iesaka izvēlēties sadarbības  viesnīcas ar   

     atlaidēm. ( viesnīcu saraksts tiks precizēts). 

12.5. Viesnīcu rezervācija ir iespējama, sazinoties ar organizatoriem e-pastā 

     info@ibbc.lv, kur jānorāda dalībnieku skaits, numuru skaits un  

 tips, ka arī rezervācijas datumi. Rezervācija jāveic pēc iespējas ātrāk un ne  

 vēlāk kā līdz 15.05.2016.  

12.6. Numuru skaits ar atlaidēm ir ierobežots. Piedāvājums ir spēkā, kamēr ir brīvi  

 numuri. Organizators negarantē visiem dalībniekiem numuru pieejamību. 

12.7. Dalībnieki, kuri veikuši numuru pieprasījumu, saņems apstiprinājumu par  

 rezervāciju.  

12.8. Dalībnieki, kuri nav saņēmuši apstiprinājumu, paši nodrošina sev izmitināšanos  

 konkursa dienās. 

 

13. Transports 

13.1. Visi dalībnieki paši organizē savu ceļojumu līdz Rīgai. 

13.2. Konkursa organizācija var piedāvāt dalībniekiem, pavadošajam personālam,  

       pedagogiem transportu no Rīgas lidostas, Dzelzceļa stacijas, autoostas, ja   

       konkursants līdz 01.06.2016. informē sekretariātu  e-pastā  -      info@ibbc.lv, par: 

 Ierašanās datumu un precīzu laiku 

 Personu skaitu 

 Vietu, kur paredzēta ierašanās 

 Vietu, līdz kurai jāaizved 

13.3.   Dalībnieki, kuri nesazinās ar organizatoriem līdz 01.06.2016. transporta  

 jautājumos, paši nodrošina sev transportu.  

 

14.  Apstiprinājums un korespondence 

14.1. Ar pieteikuma parakstīšanu konkursanti apstiprina, ka piekrīt visām nolikuma 

mailto:info@ibbc.lv
mailto:info@ibbc.lv
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 prasībām un apņemas tās izpildīt, laicīgi sazinoties ar organizētāju. 

14.2. Konkursa organizācija apņemas informēt kandidātu par dalības apstiprināšanu līdz  

 15.05.2016. 

 

15. Vispārīgie jautājumi 

15.1. III Starptautiskā Baltijas baleta konkursa organizācija patur sev visas tiesības  

  konkursa programmas ierakstīšanai un fotografēšanai, video un foto materiālus  

izmantošanai un publicēšanai  visu veidu PR, reklāmas kampaņās, ka arī interneta 

portālos un TV.  

15.2. Konkursanti par augstāk  minētajām darbībām atlīdzību nesaņem un nevar  

 pretendēt uz fotogrāfiju vai video ierakstu autoru tiesībām. 

15.3. Konkursantus filmēt vai fotografēt konkursa programmas laikā var tikai ar  

 Konkursa organizācijas  atļauju. 

    Jebkura veida konkursa logo  izmantošana internetā vai ražošanā ir iespējama par  

    noteiktu atlīdzību, saņemot konkursa organizācijas rakstisku atļauju. 

15.4. Visi autortiesībām jautājumi par  mūziku vai horeogrāfiju konkursantiem  

 jāatrisina pašiem. Konkursa  organizācija  nav atbildīga par neizpildītām  

    autortiesībām. 

15.5. Masu mēdiju un žurnālistu piekļuvi konkursam var pieteikt, sazinoties ar    

     Konkursa organizāciju  e-pastā  info@ibbc.lv , baleta.gilde@inbox.lv  vai    

     mobilajā saziņā + 371 29190322. 

15.6. Neskaidrību gadījumā šī dokumenta tulkojumos priekšrocība  tiek  dota  latviešu  

 valodas variantam. 

 

Projekta vadītājas - Regīna Kaupuža, Valērija Vorobjova 

 

 

Kontaktinformācija   –   info@ibbc.lv 

  baleta.gilde@inbox.lv 

  reginak@latnet.lv 

  mob. + 371 29190322 
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