
 
Konkursa „J ēkabpils Jauniešu himna” (1.posms) 

NOLIKUMS 
 
 
Konkursu organizē: Biedrība „Jauniešu klubs „13. pirmdiena””, Reģ. nr. 
40008074830, Brīvības iela 258, Jēkabpils, vadītāja Lilija Ražinska, mob. 29633045, 
65231284. 
Kontaktpersona: Ričards Saulītis, 26975323. 
  
1. Konkursa mērķis: 
1.1. Attīstīt Jēkabpils jauniešu literāro un muzikālo potenciālu, radot himnu, kas 

paplašinātu Jēkabpils jauniešu atpazīstamību Latvijā. 
2. Konkursa dalībnieki: 
2.1. Konkursā drīkst piedalīties jebkurš jaunietis no 13 līdz 25 gadu vecumam, kas 

dzīvo Jēkabpils pilsētā vai tās apkārtnes novados. 
3. Konkursa norise: 
3.1. Konkursa norises laiks ir no 2016. gada 01. februāra līdz 2016. gada 29. 

februārim. 
4. Darbu tematika: 
4.1. Himnā (dzejolī) jāatspoguļo Jēkabpils jauniešu sabiedriskās dzīves aktivitātes, 

vaļasprieki, patriotiskā daba, sportiskās un radošās iespējas Jēkabpils 
jauniešiem. 

5. Darbu sagatavošana: 
5.1. Viens autors nedrīkst iesniegt vairāk kā vienu darbu. 
5.2. Konkursam var iesniegt tikai savus darbus, kas veidoti nepārkāpjot autortiesības 

un citus normatīvos aktus. Likuma pārkāpuma gadījumā visu atbildību par 
darba saturu nes tā autors. 

5.3. Darbā nedrīkst pārkāpt vispārpieņemtās morāles un pieklājības normas vai 
pastāvošo likumdošanu.. 

6. Darbu iesniegšana: 
6.1. Darbs nedrīkst pārsniegt dzejoļa garumu (6 panti, ieskaitot piedziedājumu)  
6.2. Jāiesniedz elektroniski uz e-pastu 13.pirmdienas@gmail.com ar norādi 

konkursam „Jēkabpils jauniešu himna”. 
6.3. Iesniegšanas vēstulē jānorāda vārds, uzvārds, vecums, izglītības iestādes 

nosaukums un kontakti. 
7. Konkursa žūrija un darbu v ērt ēšana: 
7.1. Iesniegtos darbus izvērtēs konkursa organizatoru izveidota žūrija 5 cilvēku 

sastāvā. 
7.2. Konkursa žūrijas komisijas sastāvā pārstāvji no pilsētas pašvaldības, Jēkabpils 

dzejnieki, literatūras skolotāji, jauniešu pārstāvji. 
7.3. Visi konkursam iesniegtie darbi paliek rīkotāju īpašumā un, atsaucoties uz 

autoru, var tikt izmantoti publikācijās. 
7.4. Rasu naidu, neiecietību vai vardarbību saturoši darbi tiks diskvalificēti un 

konkursā nepiedalīsies. 
7.5. Konkursam iesniegto darbu izvērtēšana notiks 3 posmos: 

1. Konkursa žūrija noteiks 3 labākos darbus, kuri tiks publicēti facebook.com 13. 
pirmdienas profilā. ( https://www.facebook.com/13pirmdiena/ ) 



2. No 2016. gada 07. marta līdz 2016. gada 18. martam norisināsies on-line 
balsošana darbiem – no katra lietotāja profila tiks atļauts balsot tikai vienu 
reizi par vienu darbu. 

3. Uzvarētājs tiks noteikts, summējot žūrijas un elektroniskās balsošanas 
rezultātus. 

8. Darbu vērt ēšanas kritēriji:  
8.1. Atbilstība konkursa-šī nolikuma formālajiem kritērijiem (iesūtīšanas kārtība un 

termiņš, darba atbilstība konkursa tematikai).  
8.2. Darbu tehniskā un mākslinieciskā kvalitāte (kompozīcija, izpildījums, kopskats, 

uztveramība, kvalitāte utt.).  
8.3. Darbu saturs (idejas oriģinalitāte, emocionālais aspekts) 
9. Konkursa rezultāti un apbalvošanas: 
9.1. Darbs, kurš būs ieguvis vislielāko punktu skaitu, tiks izvirzīts uz nākamo 

konkursa posmu, Himnas muzikālā pavadījuma komponēšanu. 
9.2. 3 labāko darbu autori saņems pārsteiguma balvas un tiks publicēti reģionālajos 

laikrakstos. 
9.3. Apbalvošanas pasākums norisināsies 2016.gada 5. maijā Jēkabpils BJC. Uz 

pasākumu tiks uzaicināti arī pārējo darbu autori. 


