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 NOLIKUMS  

 Jēkabpilī  
   

01.03.2019. 

 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas  

himnas izstrādes konkursa nolikums 

 

1. Konkursa organizētājs 

1.1. Konkursu izsludina un organizē Jēkabpils Agrobiznesa koledža,  

Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201 

Tālrunis 65231917 

e-pasta adrese: koledza@jak.lv 

1.2. Kontaktpersona: 

Zane Ozola 

Tālrunis 26012310 

e-pasta adrese: zane.ozola@jak.lv 

 

2. Konkursa mērķis 

2.1. Radīt Jēkabpils Agrobiznesa koledžas himnu, lai veicinātu lokālpatriotismu, Jēkabpils 

Agrobiznesa koledžas izglītojamo un darbinieku vienotību un koledžas atpazīstamību; 

2.2. Apzināt un popularizēt Jēkabpils pilsētas, Madonas novada, Latvijas mūziķus - 

komponistus un dzejniekus; 

2.3. Veicināt jaunu talantīgu komponistu veidošanos Jēkabpils pilsētā un Madonas novadā; 

2.4. Atspoguļot, radīt populāru, atpazīstamu muzikālu sacerējumu. 

 

3. Konkursa dalībnieki 

3.1. Konkursā var piedalīties ikviens Jēkabpils pilsētas, Madonas novada un Latvijas 

iedzīvotājs mūzikas un tekstu autors vienā personā, vai katrs atsevišķi, vai kā autoru grupa. 

Dalībniekam vecuma ierobežojuma nav. 

 

4. Darbu iesniegšanas termiņš, kārtība un nosacījumi 

4.1. Darbi – himnas demo versija zibatmiņā MP3 vai MP4 formātā, notis, akordi un himnas 

teksts jāiesniedz no 06.05.2019. līdz 10.05.2019. Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, Pasta ielā 1, ar 

norādi uz aploksnes: Konkursam “Jēkabpils Agrobiznesa koledžas himna”; 
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4.2. Tie darbi, kuri tiks iesniegti pēc norādītā termiņa, konkursā netiks vērtēti; 

4.3. Kopā ar darbu jāiesniedz otra aploksne ar autora CV, norādot vārdu uzvārdu un 

kontaktinformāciju; 

4.4. Himnas teksts jāiesniedz datorrakstā. Teksta izmērs – 14, un šrifts (Font) – Times New 

Roman; 

4.5. Himnas vokālais atskaņojums ar pavadījuma ierakstu jāiesniedz atsevišķā failā, kas var 

būt veikts amatierkvalitātē ar mērķi ievietošanai Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mājas lapā 

izglītojamo un darbinieku balsojumam; 

4.6. Himnas tekstam jābūt noformētam literāri un gramatiski pareizā latviešu valodā, tai jābūt 

viegli uztveramai, skanīgai un saturiski saistītai ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžas būtību. 

Himnas tekstam jābūt pozitīvam un atmiņā paliekošam; 

4.7. Himnas teksta un satura uzbūvei jāveido kompozīcija, kompozīcija ar harmoniju, kas 

muzikāli sevī ietver gan pantu, gan piedziedājumu. Maksimālais himnas atskaņošanas laiks 3 

min. 50 sek.; 

4.8. Konkursa dalībnieks, iesniedzot himnu, apņemas ievērot visus konkursa nolikumā 

minētos nosacījumus un LR spēkā esošos normatīvos aktus; 

4.9. Konkursa dalībnieks ir atbildīgs, ka viņam pieder izstrādātās himnas darba autortiesības 

un ka konkursa uzvaras rezultātā līguma slēgšana par himnas izmantošanu neradīs nekādus 

papildus izdevumus, kā vienreizēju atlīdzību par uzvaru konkursā; 

4.10. Pārējie konkursa dalībnieki savus darbus var saņemt viena mēneša laikā pēc konkursa 

uzvarētāja publiskas paziņošanas koledžas mājas lapā. Pēc minētā termiņa beigām koledža nav 

atbildīga par darbu saglabāšanu. 

 

5. Darbu vērtēšana 

5.1. Konkursa dalībnieku iesūtīto Jēkabpils Agrobiznesa koledžas himnu vērtē koledžas 

izglītojamie, darbinieki un vērtēšanas komisija, ko izveido ar koledžas direktores lēmumu un 

kura darbojas uz nolikuma pamata; 

5.2. Vērtēšanas pirmais posms no 13.05.2019. - 19.05.2019., kad vērtēšanas komisija izvērtē 

un atlasa trīs labākos darbus; 

5.3. Vērtēšanas otrais posms – no 27.05.2019. - 09.06.2019., trīs labākie darbi tiek nodoti 

publiskai vērtēšanai koledžas izglītojamajiem un darbiniekiem. 

5.4. Vērtēšanas trešais posms no 10.06.2019. - 14.06.2019., kad vērtēšanas komisija pēc 

izglītojamo un darbinieku balsošanas rezultātiem nosaka uzvarētāju, ko iesniedz apstiprināšanai 

koledžas padomei. Tikai pēc tā tiek atvērtas aploksnes ar autoru personas datiem; 

5.5. Vērtēšanas kritēriji: 

5.5.1. darbs atspoguļo Jēkabpils Agrobiznesa koledžas būtību; 

5.5.2. svinīgums un pozitīvais gars; 

5.5.3. lokālpatriotisms; 

5.5.4. pauž vienotību; 

5.5.5. atmiņā paliekošs. 

5.6. Ja neviens himnas darbs neatbildīs konkursa nolikuma konceptam un kritērijiem, tad 

neviens autors netiks atzīts par uzvarētāju un neiegūs balvu.  
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6. Atlīdzība un pateicība konkursa uzvarētājiem 

6.1. Ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Pateicības rakstu un naudas balvu EUR 600 (seši 

simti eiro 00 centi) apmērā tiek apbalvots uzvarētājs, skatītāju simpātijas ieguvēji tiek apbalvoti 

ar piemiņas balvu un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Pateicības rakstu; 

6.2. Himnu atskaņo un balvas pasniedz Jēkabpils Agrozbiznesa koledžas izlaidumā 2019.gada 

vasarā. 

 

7. Himnas nodošana koledžai 

7.1. Pēc himnas nodošanas Jēkabpils Agrobiznesa koledžai koledža iegūst visas autora 

mantiskās tiesības uz himnu saskaņā ar Autortiesību likumu ar brīdi, kad ir parakstīts līgums un 

samaksāta konkursa uzvarētājam vienreizēja atlīdzība; 

7.2. Saskaņā ar Autortiesību likumu himnas autors dod tiesības Jēkabpils Agrobiznesa 

koledžai un tās pilnvarotām personām izplatīt, izziņot un publiski izpildīt himnu. 

 

 

Direktore          Rita Pole 

 

 

Zane Ozola 26012310 

zane.ozola@jak.lv 


