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Valsts kancelejas
Latvijas himnas autora Baumaņu Kārļa 180 gadadienai veltīts konkurss
„SKANI LATVIJAI!”
NOLIKUMS
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Konkursa „Skani Latvijai!” mērķis ir stiprināt jauniešu nacionālo un valstisko
identitāti, veicināt patriotismu un attīstīt jauniešu jaunrades prasmes.
1.2. Konkursa uzdevums ir radīt jaunu, mūsdienīgu un patriotisku skaņdarbu (vārdi un
mūzika), izmantojot labi zināmus un atpazīstamus mūzikas žanrus un izteiksmes līdzekļus,
un dot jauniešiem iespēju attīstīt savu muzikālās un literatūras daiļrades talantu. Skaņdarba
radīšanai iespējams izmantot citu autoru dzeju, to norādot pieteikumā, vai arī uzrakstīt savu
oriģinālo dzeju. Citu autoru dzeju iespējams izmantot saskaņā ar Autortiesību likuma
36.pantu.
1.3. Konkursu organizē Valsts kanceleja.
1.4. Informācijas izplatīšanu par konkursu nodrošina Latvijas Nacionālais kultūras centrs
un Valsts izglītības un satura centrs.
2. Dalība konkursā
2.1. Konkursā aicināti piedalīties Latvijas mūzikas skolu, interešu izglītības centru
audzēkņi, kā arī ikviens jaunietis vai jauniešu apvienība, kuri sevī apzinās vēlmi un spēju
īstenot konkursā definētās prasības.
2.2. Konkursā var piedalīties jaunieši vai jauniešu apvienības vecuma grupās:
2.2.1. 14- 16 gadi;
2.2.2. 17- 20 gadi;
2.2.3. 21- 25 gadi.
3. Pieteikšanās kārtība
3.1. Informāciju par konkursu un pieteikuma anketu Valsts kanceleja publicē Ministru
kabineta mājaslapā www.mk.gov.lv, izplata masu medijiem un sociālajos tīklos, kā arī
izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, pašvaldībām, valsts pārvaldes iestādēm u.
c.
3.2. Latvijas Nacionālais kultūras centrs informāciju par konkursu izsūta mūzikas
vidusskolām un profesionālās ievirzes mūzikas skolām. Valsts izglītības un satura centrs
informāciju par konkursu izsūta interešu izglītības iestādēm Latvijā.
3.3. Konkursa dalībnieki pieteikuma anketā norāda audio ieraksta, nošu materiāla un
dzejas autora vārdu, uzvārdu vai jauniešu apvienības nosaukumu, vecumu, mācību iestādi,

dzīvesvietas adresi, kontaktinformāciju, pamatojumu muzikālās izteiksmes līdzekļu izvēlei
un audio materiāla garumu.
3.3.1. Ja konkursa dalībnieks ir nepilngadīga persona, pieteikuma anketā jānorāda
arī vecāku vai aizbildņu kontaktinformācija.
3.4. Audio ierakstu, nošu materiālu un dzejas materiālu augšupielādē http://failiem.lv/ vai
citā datu uzglabāšanas interneta vietnē, un saiti uz šo augšupielādi iekopē pieteikuma
veidlapā.
3.5. Pieteikuma anketa jāaizpilda līdz 2015. gada 21.septembra plkst. 10.00.
4. Audio ieraksta, nošu un dzejas materiāla iesniegšanas nosacījumi
4.1. Jauniešiem jāizveido unikāls, patriotisks skaņdarbs, kas izceļ valsts vērtības, vieno
sabiedrību un veicina attīstības procesus.
4.2. Autors var veidot skaņdarbu vienā no mūzikas izpildīšanas veidiem:
4.2.1. A cappella (mūziku izpilda dziedot (solo, ansamblis vai koris),
bez instrumentālā pavadījuma);
4.2.2. instrumentāls;
4.2.3. vokāls ar instrumentālu pavadījumu.
4.3. Audio ieraksts jānoformē mp3 formātā, nošu un dzejas materiāls jāiesniedz nošu
pieraksta veidā (fotogrāfija, PDF vai cits formāts).
4.4. Audio ieraksts nedrīkst pārsniegt 3 minūtes.
4.5. Uz nošu un dzejas materiāla jānorāda autora (u) vārds(i), uzvārds(i) vai apvienības
nosaukums.
4.6. Viens autors vai autoru grupa drīkst iesniegt vienu skaņdarbu.
5. Konkursa darbu novērtēšana
5.1. Konkursam iesniegtie skaņdarbi tiks vērtēti trīs vecumu grupās:
5.1.1. 14- 16 gadi;
5.1.2. 17- 20 gadi;
5.1.3. 21- 25 gadi.
5.2. Katrā vecuma kategorijā tiks izvēlētas trīs vietas:
5.2.1. Pirmā vieta;
5.2.2. Otrā vieta;
5.2.3 Trešā vieta.
5.3. Konkursa komisija patur tiesības mainīt godalgoto vietu skaitu atbilstoši konkursā
iesniegto darbu apjomam un kvalitātei.
5.4. Konkursā iesniegtos darbus no 21. septembra līdz 30.septembrim vērtēs konkursa
komisija.
5.5. Konkursa komisijā darbosies Valsts kancelejas direktors, komponists un aranžētājs
Kārlis Lācis, komponists Andris Vecumnieks, grupa The Sound Poets, radio NABA direktors
Madars Štramdiers, dzejnieks Jānis Vādons. Gadījumos, kad konkursa komisija nevar
vienoties par vienu uzvarētāju, izšķirošais lēmums pieder konkursa komisijas
priekšsēdētājam – Valsts kancelejas direktoram.
5.6. Konkursa komisija vērtēs skaņdarbu pēc šādiem kritērijiem:
- atbilstība konkursa nolikumam un mērķim;
- Precīzs, pareizs nošu pieraksts;
- Māksliniecisko izteiksmes līdzekļu lietojums;

-

Pamatojums konkrēto izteiksmes līdzekļu izvēlei;
Skaņdarba kopējā labskanība;
Mūzikas un dzejas teksta oriģinalitāte (mūsdienīgums, izvairīšanās no klišejām,
savdabīgums u.c.).

6. Balva
6.1. Katras kategorijas 1.vietas ieguvējs iegūs tiesības ierakstīt savu skaņdarbu
profesionālā ierakstu studijā.
6.2. Konkursa uzvarētājs/- i tiks aicināti uz pieņemšanu pie Ministru prezidenta.
7. Autortiesības
7.1. Iesniedzējs apliecina, ka ir skaņdarba autors un ka ir saņēmis atļauju darbu
izmantošanai no visiem pārējiem autoriem, ja skaņdarbā tādi ir izmantoti.
7.2. Iesniedzējs apliecina, ka skaņdarbs nav ticis iesniegts citos konkursos vai kā citādi
iepriekš publiskots.
7.3. Konkursa organizētājam ir tiesības konkursam iesniegtos skaņdarbus izplatīt
publiski, ja autors (i) ir devuši savu piekrišanu tam pieteikuma anketā.
7.4. Ja skaņdarbu autori ir nepilngadīgas personas, atbilstību konkursa nolikuma 7.1. un
7.2. punktam garantē viņu vecāki vai likumīgie aizbildņi/pedagogi.
8. Noslēguma noteikumi
8.1. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti Ministru kabineta mājaslapā www.mk.gov.lv/
ne vēlāk kā 2.oktobrī. Ar konkursa uzvarētājiem Valsts kancelejas pārstāvji sazināsies
personīgi.
8.2. Konkursa kontaktpersona: Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta
konsultante Zane Ozola, tālr. 67082912, e-pasts: zane.ozola@mk.gov.lv

