
 

 

SIA “Liepaja Music” 
 

Reģ. Nr. 52103085891 
 

O. Kalpaka ielā 92-1, Liepājā, LV-3405 

tālrunis 26470868, 27590663, e-pasts: info@liepajamusic.lv 
 

 

NOLIKUMS 

Liepājā 

2021. gada 8. novembrī 

 

DIZAINA IZVEIDES KONKURSS SVĪTAS “A.S.N.S.” VINILA PLATEI 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Dizaina izveides konkurss svītas “A.S.N.S.” vinila platei 

(turpmāk – konkurss). 

2. Konkursa mērķis ir, iesaistot jaunos māksliniekus, iegūt iespējami labāko svītas “A.S.N.S.” vinila 

plates vāka un leibla (plates vidus uzlīmes) dizaina un maketa risinājumu, atbilstoši svītas 

muzikālajam materiālam. Konkursa uzvarētāja darbs tiks izmantots vinila plates realizēšanai. 

3. Konkursa uzdevums ir: 

• Iesaistīt jaunos māksliniekus vinila plates vāka dizaina ideju izveides procesā atbilstoši 

svītas “A.S.N.S.” muzikālajam materiālam; 

• Rosināt mākslinieku interesi par jauno latviešu mūziku; 

• Atrast labāko risinājumu vinila plates vāka dizainam; 

• Dot iespēju vienam no jauno mākslinieku darbiem parādīties uz vinila plates, kas tiks izdota 

2022. gada vasarā. 

4. Konkursu rīko SIA “Liepaja Music”. 

5. Konkursa uzvarētājs – vinila plates izdošanā izmantotā vāka un leibla maketa dizaina autors saņem 

galveno balvu – 300 EUR (trīs simti eiro). 

 

II. Konkursa norises vieta un laiks 

6. Konkurss norisinās divās kārtās no 2021. gada 8. novembra līdz 10. decembrim. 

7. Konkurss notiek tiešsaistē, darbus iesūtot uz SIA “Liepaja Music” epastu info@liepajamusic.lv. 

8. Nolikums un informācija par konkursa norisi tiek publicēta Liepaja Music Facebook un Instagram 

kontos un mājaslapā www.liepajamusic.lv. 

 

III. Konkursa dalībnieki, darbu iesniegšana un dalības nosacījumi 

9. Konkursā var piedalīties jaunie mākslinieki, mākslas skolu un augstskolu studenti, kā arī ikviens 

interesents, kam piemīt nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai pēc dotajiem parametriem 

noformētu un sagatavotu vinila plates vizuālā noformējuma maketus (dizains plates vākam un 



leiblam). Konkursā var piedalīties ar glezniecības, grafikas, datorgrafikas, fotogrāfijas u.c. veidu 

mākslas tehnikas darbiem. 

10. Konkursa pirmās kārtas darbi jāiesniedz līdz 2021. gada 30. novembrim. Darbi jāiesniedz 

elektroniskā formātā (pdf, jpg formātā), nosūtot tos uz info@liepajamusic.lv, ar norādi “Vinila plates 

dizaina konkurss”, minot darba autoru un mākslas darba nosaukumu. Pirmās kārtas iesniegtais darbs 

var būt sava dizaina ideja (mākslas darbs, skice), speciāli nepielāgota gala maketu vajadzībām (t.i. 

nav nepieciešams izstrādāt gatavu vāka un plates leibla maketu). Iesniegtajam mākslas darbam ir 

jābūt saistītam ar svītas “A.S.N.S.” muzikālo materiālu pēc mākslinieka personīgās izpratnes.  Katrs 

dalībnieks konkursā var piedalīties ar neierobežota skaita darbiem.  

11. Konkursa otrās kārtas darbi jāiesniedz līdz 2021. gada 10. decembrim. Otrās kārtas darbi ir 

jāīsteno, balstoties uz pirmajā kārtā iesniegto materiālu. Darbi jānoformē atbilstoši vāka un leibla 

maketa noformēšanas prasībām, sagatavojot tos tādā kvalitātē un parametros, kādi ir nepieciešami 

plates realizācijai (maketa noformēšanas prasības un parametri tiks nosūtīti otrās kārtas 

dalībniekiem). Līdz otrās kārtas termiņa beigām ir jāiesniedz gatavs leibla makets un uzmetums 

plates vāka dizainam. Konkursa uzvarētājs gala vāka maketu varēs pabeigt un izstrādāt līdz 2022. 

gada 23. janvārim. 

12. Piedaloties konkursā, iesaistītās personas piekrīt savu iesūtīto darbu izmantošanai vinila plates 

vizuālā noformējuma nodrošināšanai un realizācijas procesam, kā arī piekrīt, ka iesūtītie darbi var 

tikt publicēti SIA “Liepaja Music” sociālo tīklu kontos, mājaslapā un citos publicitātes materiālos. 

 

IV. Vērtēšanas noteikumi 

13. Konkursā iesniegtos darbus vērtē SIA “Liepaja Music” komanda. 

14. Konkursā iesniegtie darbi tiek vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem: 

• dizaina risinājuma atbilstība svītas “A.S.N.S.” muzikālajam materiālam; 

• idejas oriģinalitāte; 

• dalībnieka tehniskās prasmes vāka un leibla maketa sagatavošanai. 

15. Konkursa otrajā kārtā iekļūst trīs iesūtītie darbi no pirmās kārtas.  

16. Vērtēšanas komisijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams. 

 

V. Konkursa laureātu apbalvošana/rezultātu paziņošana 

17. Konkursa rezultātu paziņošana notiek 2021. gada 13. decembrī, SIA “Liepaja Music” sociālo tīklu 

kontos un paziņojot dalībniekiem personīgi. 

 

 

SIA “Liepaja Music” valdes locekle:  

I. Kalēja 


