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Valsts izglītības satura centra
ATKLĀTĀ KONKURSA NOLIKUMS
“XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
Mūsdienu deju lieluzveduma koncepcija”

I. Konkursa mērķis
1.
Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
2020.gadā, izveidot mūsdienu deju lieluzveduma (Ķīpsalas hallē) koncepciju,
saglabājot, izkopjot un attīstot Dziesmu un deju svētkus kā nacionālu vērtību un
tradīciju kā starptautiski atzītu UNESCO Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras
mantojuma meistardarbu.
II. Konkursa uzdevumi
2.
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mūsdienu deju
lieluzveduma koncepcijai (turpmāk tekstā – konkurss):
2.1.
jābūt saskaņā ar XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
koncepciju „ROTĀ”, autore – Inga Krišāne (koncepciju var saņemt Valsts izglītības
satura centrā, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV – 1003, e-pasta adrese:
andra.gadzane@visc.gov.lv, tālrunis 67228987);
2.2.
jāatbilst bērnu un jauniešu mērķauditorijai mūsdienu deju mākslas žanrā.
3.
Mūsdienu deju lieluzveduma dalībnieki ir 1.-12.klašu skolēni.
III. Konkursa organizētājs
4.
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīkotājs un konkursa
organizētājs ir Valsts izglītības satura centrs (turpmāk tekstā – VISC).
5.
VISC adrese – Strūgu iela 4, Rīga, LV – 1003, tālrunis 67228987, e-pasta
adrese: svetki@visc.gov.lv .
IV. Konkursa dalībnieki
6.
Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona, kas saskaņā
ar VISC atklātā konkursa „XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
Mūsdienu deju lieluzveduma koncepcija” nolikumu (turpmāk tekstā – nolikums) ir

izteikusi vēlēšanos piedalīties konkursā, iesniedzot piedāvājumu atbilstoši šī
nolikuma nosacījumiem.
7.
Konkursa dalībnieks var iesniegt vairākus konkursa darbus. Šajā gadījumā
katru darbu noformē atsevišķi un iesniedz saskaņā ar šī nolikuma 10.punktā
noteiktajām prasībām.
8.
Konkursa darbs jāiesniedz valsts valodā. Konkursa dalībnieks apstiprina un
ir atbildīgs par to, ka viņam pieder izstrādātā konkursa darba autortiesības un tās
nevienam citam nav atsavinātas.
9.
Konkursa dalībnieks, iesniedzot konkursa darbu, apņemas ievērot visus
konkursa šajā nolikumā minētos nosacījumus.
V. Konkursa darbs un tā noformējums
10. Konkursa darbu, kura apjoms nepārsniedz 3 (trīs) A4 formāta lapas (tekstam
var pievienot vizuālo materiālu – skices, fotogrāfijas un citus raksturojošus
materiālus), dalībnieks iesniedz VISC līdz 2017.gada 29.septembra plkst.16.00 vai
nosūta pa pastu (pasta zīmogs 2017.gada 28.septembris) uz šī nolikuma 5.punktā
minēto adresi:
10.1. slēgtā aploksnē (A4) izstrādāto konkursa darbu ar norādi - konkursam „XII
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Mūsdienu deju lieluzveduma
koncepcija” un izvēlētās devīzes nosaukumu;
10.2. pilnībā aizpildītu pieteikuma veidlapu (Pielikums), kas tiek ievietota slēgtā
aploksnē (A6), uz kuras norādīts tikai devīzes nosaukums un tā ir ievietota pie
konkursa darba slēgtajā (A4) aploksnē.
VI. Konkursa darbu vērtēšanas kritēriji
11.
Konkursa darbi tiek vērtēti pēc šādiem kritērijiem:
11.1. konkursa darbs atbilst šajā nolikumā paredzētajam mērķim (nolikuma
1.punkts);
11.2. konkursa darbs atbilst šajā nolikumā minētajiem uzdevumiem (nolikuma 2.
un 3.punkts).
VII. Konkursa darbu izskatīšanas kārtība
12. Konkursa darbi tiek atvērti un izvērtēti VISC līdz 2017.gada 10.oktobrim.
13. Visus saņemtos konkursa darbus vērtē VISC organizēta un apstiprināta
vērtēšanas komisija (turpmāk tekstā – komisija).
14. Pirms konkursa darbu atvēršanas visi klātesošie komisijas locekļi rakstiski
apliecina, ka nav ieinteresēti kāda konkursa dalībnieka izvirzīšanā apbalvošanai.
15. Konkursa darbu vērtēšanai komisija atver tikai šī nolikuma
10.1.apakšpunktā minēto aploksni.
16. Komisija izvēlas un apstiprina vienu konkursa darbu vai konkursa darba
ideju, kas visprecīzāk atbilst konkursa mērķim un uzdevumam.

17. Komisija izvēlētā konkursa darba autora identitāti konstatē, atverot šī
nolikuma 10.2.apakšpunktā minēto slēgto aploksni (A6).
18. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par pieteikuma veidlapā
(Pielikums) sniegtajām ziņām un organizēt tikšanos ar konkursa dalībnieku.
19. Komisija neizskata un nevērtē konkursam iesniegto konkursa darbu šādos
gadījumos:
19.1. konkursa darbs neatbilst šajā nolikumā paredzētajam mērķim un
uzdevumiem;
19.2. konkursa darbs nav iesniegts konkursa noteiktajā termiņā;
19.3. konkursa darbs ir īstenots jau pirms konkursa darba iesniegšanas termiņa;
19.4. konkursa darbs iesniegts saplēsts, atplēsts vai nav noformēts atbilstoši šī
nolikuma 10.punktā noteiktajam.
20. Ja neviens konkursa darbs neatbilst šajā nolikumā minētajam mērķim un
uzdevumiem, komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu ierosināt izsludināt atkārtotu
konkursu vai pasūtīt autordarbu konkrētai personai, kura var arī nebūt konkursa
dalībnieks.
VIII. Autortiesības
21. Konkursa uzvarētāja autora mantiskās tiesības uz konkursa darbu vai darba
ideju pilnā apmērā bez ierobežojumiem, tai skaitā tiesības veikt tajos grozījumus,
pāriet VISC ar brīdi, kad VISC paraksta autorlīgumu.
22. Ja konkursa darbu iesniedz nevis tā autors, bet trešā persona, viņa ar
piedāvājuma iesniegšanu apliecina, ka autors ir piekritis šī nolikuma 21.punktā
norādītajai autora mantisko tiesību pārejai VISC un ir atbildīga par mantisku un
nemantisku kaitējumu, kas tiek radīts autoram šāda apliecinājuma nepamatotas
sniegšanas rezultātā, tostarp VISC veikta attiecīgā darba izmantojuma rezultātā. Šajā
punktā noteiktais ar atbilstošām izmaiņām ir piemērojams arī tajos gadījumos, kad
konkursa darbu iesniedz viens no līdzautoriem.
23. Konkursa uzvarētājs piekrīt konkursa ietvaros iesniegto autortiesību
objektu izziņošanai VISC noteiktajā laikā, kā arī apņemas neizlietot savas autora
personiskās tiesības tādā veidā, kas kavētu vai varētu kavēt attiecīgo darbu
izmantošanu. Dalībnieki ar piedāvājuma iesniegšanu apliecina, ka konkursa
piedāvājuma autors ir piekritis šajā konkursa nolikuma punktā norādītajiem autora
personisko tiesību izmantošanas noteikumiem.
IX. Konkursa noslēguma noteikumi
24. Komisija izvēlas konkursa darbu vai darba ideju - konkursa uzvarētāju un
iesaka VISC slēgt autorlīgumu līdz EUR 300,00 (trīs simti euro un 00 centi) apmērā
pirms nodokļu nomaksas par tā iegādi VISC īpašumā, atbilstoši Autortiesību
likumam.
25. Neatbalstītos konkursa darbus konkursa dalībnieks var saņemt atpakaļ
viena mēneša laikā VISC pēc konkursa uzvarētāja paziņošanas interneta vietnē VISC

mājas lapā www.visc.gov.lv. Pēc termiņa beigām neizņemtie konkursa darbi tiek
iznīcināti.
26. Par neatbalstītajiem konkursa darbiem paskaidrojumi netiek sniegti.
27. Atbildīgā persona par konkursa norisi ir VISC Interešu izglītības un
audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite (tālrunis 67350811,
e-pasta adrese: antra.strikaite@visc.gov.lv ).
28. VISC patur tiesības veikt konkursa uzvarētāja koncepcijā izmaiņas un
papildinājumus, lai nodrošinātu veiksmīgu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku mūsdienu deju lieluzveduma iekļaušanos XII Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku norišu plānā, t.sk. atbilstību finanšu iespējām.

Pielikums
Valsts izglītības satura centra
Atklātā konkursa
„XII Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku
Mūsdienu deju lieluzveduma koncepcija”
nolikumam
PIETEIKUMA VEIDLAPA

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 2020.gadā
Mūsdienu deju lieluzveduma koncepcijai

(Pieteikuma veidlapa ievietojama atsevišķā aploksnē - A6)

Darba autors ________________________________________________________

adrese ______________________________________________________________

tālrunis ______________________________________________________________

e-pasts ______________________________________________________________

Autora paraksts _________________

Datums ________________
Vieta ______________

