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Ludzā

Pielikums Ludzas novada domes 30.06.2016.
sēdes lēmumam (protokols Nr.11, 44.§)

Ludzas novada pašvald bas
konkursa “Ludzas novada himna”
nolikums
APSTIPRIN TS
ar Ludzas novada domes
2016. gada 30. jūnija sēdes
lēmumu (protokols Nr.11, 44.§)
1. Konkursu izsludina un r ko Ludzas novada pašvaldība
2. Konkursa mērķis:
Radīt Ludzas novada himnu, kas veicinātu lokālpatriotismu, novada vienotību un
atpazīstamību.
3. Konkursa norise:
3.1. Dalībnieku iesūtīto Ludzas novada himnu vērtēs žūrijas komisija un novada
iedzīvotāji.
3.2. Ja iesniegtie darbi būs pietiekoši augstvērtīgi, atbilstošākais darbs iegūs Ludzas
novada himnas statusu.
4. Konkursa dal bnieki
4.1. Konkursā var piedalīties ikviens Ludzas novada un Latvijas iedzīvotājs - mūzikas
un teksta autors vienā personā vai atsevišķi kā komponists ar cita dzejnieka sacerētu
tekstu.
4.2. Konkursa dalībnieks var būt gan profesionālis, gan amatieris, kas nodarbojas ar
dziesmu rakstīšanu.
5. Konkursa nosac jumi
5.1. Himnai jābūt literāri un gramatiski pareizā latviešu vai latgaliešu valodā, tai jābūt
viegli uztveramai, skanīgai un saturiski saistītai ar Ludzas novada būtību. Himnas
tekstam jābūt pozitīvam un atmiņā paliekošam.
5.2. Himnas teksta un satura uzbūvei jāveido kompozīcija, kas muzikāli sevī ietver
gan pantu, gan piedziedājumu.
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6. Darbu iesniegšanas termiņš, k rt ba un nosac jumi
6.1. Darbi - himnas demo versija CD formātā, notis ar vārdiem un himnas teksts
jāiesniedz līdz 2016. gada 29. decembrim Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16,
Ludzā, 3.stāvs, sekretārei, ar norādi uz aploksnes – konkursam “Ludzas novada
himna”, nenorādot autora vārdu, uzvārdu.
6.2. Kopā ar darbu jāiesniedz slēgta aploksne ar autora CV, kas tiks publiskots pēc
žūrijas lēmuma pieņemšanas par konkursa uzvarētājiem.
6.3. Himnas teksts jāiesniedz datorrakstā.
6.4. Komponists uzņemas pilnu atbildību par autortiesībām, tai sk. par himnas tekstu.
6.5. Tie darbi, kuri tiek iesūtīti pēc noteiktā termiņa, konkursā netiek vērtēti.
6.6. Iesniegtie darbi pēc konkursa noslēguma atpakaļ netiek izsniegti.

7. Vērtēšanas kritēriji
7.1. Darbs atspoguļo Ludzas novada būtību (vēsturi, dabu, tradīcijas u.tml.);
7.2. Himnas svinīgums un pozitīvais gars;
7.3. Teksts pauž vienotību;
7.4. Teksts un melodija ir oriģināli, atmiņā labi paliekoši, emocionāli piepildīti;
7.5. Himna izpildāma koriem, ansambļiem, kā arī solistiem.
8. Konkursa žūrijas sast vs, darbu vērtēšanas k rt ba un lēmumu pieņemšana
8.1. Konkursa rīkotājs ar rīkojumu izveido konkursa žūrijas komisiju 5 cilvēku
sastāvā.
8.2. Konkursam iesūtītos darbus žūrija izvērtē līdz 2017. gada 23. janv rim un
izvēlas darbus, kurus nodod tautas balsošanai Ludzas novada pašvaldības mājaslapā,
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ludzas Novada Vēstis”.
8.3. Konkursa uzvarētāju žūrijas komisija izvēlas kopīgā sanāksmē, komisijas
priekšsēdētāja vadībā.
8.4. Rezultāti tiek paziņoti l dz 2017. gada 1. martam.
8.5. Konkursa žūrijas komisijai ir tiesības noraidīt visus piedāvātos darbus.
9. Atl dz ba un pateic ba konkursa uzvarēt jiem
9.1. Apbalvoti ar Ludzas novada pašvaldības Pateicības rakstiem un naudas prēmiju
tiek trīs žūrijas komisijas un tautas nobalsošanā izvirzītie veiksmīgākie pretendenti, no
kuriem konkursa uzvarētājs saņem - EUR 700,00, divu citu labāko darbu iesūtītāji –
veicināšanas balvas - EUR 200,00 un EUR 100,00.
9.2. Himnu atskaņo un balvas pasniedz svinīgā pasākumā.
10. Himnas nodošana pašvald bai
10.1. Pēc himnas nodošanas pašvaldībai pašvaldība iegūst visas autora mantiskās
tiesības uz himnu saskaņā ar Autortiesību likuma 15. panta pirmo daļu ar brīdi, kad ir
parakstīts līgums un samaksāta konkursa uzvarētājam vienreizējā atlīdzība.
10.2. Saskaņā ar Autortiesību likuma 14. panta pirmās daļas 5. punktu himnas autors
dod tiesības pašvaldībai un tās pilnvarotajām personām izplatīt un publiski izpildīt
himnu.
Ludzas novada domes priekšsēdētāja

A.Gendele

