
7. Latvijas pasākuma forums 2021 

Mūziķu skate 

Nolikums 

Skates organizētājs: “Latvijas pasākumu forums” 

 

1. Vispārīga informācija. 

7. Latvijas pasākuma foruma ietvaros 17. augustā  Kalnu kultūras namā norisināsies 

mūziķu skate. Skatē aicināti piedalīties jaunie muzikālie projekti, kā arī jau zināmas grupas 

un izpildītāji.  

 

2. Mūziķu skates apraksts  

Turpinot 2018.gada uzsākto iniciatīvu iepazīstināt pasākumu organizatorus visā Latvijā ar 

jauniem, interesantiem mūziķiem un muzikālajiem projektiem, 2021. gada 17. augustā, 

plkst. 20:00 Kalnu kultūras namā norisināsies Latvijas pasākuma foruma mūziķu skate. 

Foruma dalībniekiem šī būs lieliska iespēja uzzināt par jaunumiem latviešu muzikālo 

apvienību jomā, savukārt mūziķiem ir iespēja iepazīstināt ar savu daiļradi un iespējams 

izveidot sadarbību ar pašvaldībām un citiem pasākumu organizatoriem. 

 

3.  Darbu pieteikšanas laika plāns, dalības maksa. 

3.1 Darbu var pieteikt jebkurš Latvijas mūziķis, muzikālā apvienība, solists (fiziska 

persona); 

3.2)   Dalībnieki aizpilda pieteikuma anketu līdz 2020. gada 2. augusta plkst. 12.00 norādot: 

3.2.1)  Muzikālās apvienības/grupas/solo izpildītāja nosaukumu; 

3.2.2)  Dalībnieku skaitu; 

3.2.3)  Īsu aprakstu (ne garāku kā 140 zīmes); 

3.2.4)  Muzikālo darbu nosaukumus, dziesmu un tekstu autorus; 

3.2.5) Augšupielādēt datu glabāšanas platformā failiem.lv muzikālos darbus mp3 formātā, 

kā arī 3 publicitātes foto, jpg formātos. 

3.3) Pieteikuma anketa: https://ieej.lv/SoeK8 

3.4) Muzikālajai apvienībai/ grupai/ solo izpildītājam jāveic dalības maksa EUR 50,00  

 

 

 

 



4. Tehniskā informācija dalībniekiem 

4.1. Katram izpildītājam tiek noteikts skatuves laiks – 20min; 

4.2. Organizētājs nodrošina klasisko rock setu (par papildu tehniskajām nepieciešamībām 

atbildību uzņemās pats dalībnieks, iepriekš par to rakstot sadaļā “Cita svarīga informācija”, 

pieteikuma sadaļā); 

4.3. Soundcheck laiks no 16:00-18:00, katram izpildītājam – 20min. 

 

 

5. Organizētāja tiesības. 

5.1.  Organizētājam ir tiesības atteikt izpildītāja dalību gadījumos, kad muzikālais darbs var 

likties aizskarošs kādai auditorijas daļai, neatbilst Latvijas Republikā spēkā esošiem 

normatīvajiem aktiem vai tajā saskatāmi autortiesību pārkāpumi. 

5.2. Organizētājs neveic darbu māksliniecisku cenzēšanu un vai satura ietekmēšanu. 

Organizētājs augsti vērtē mākslinieciskās izteiksmes brīvību. 

5.3. Organizētāja nolēmumi attiecībā uz konkursa norisi un darbu demonstrējumu ir 

neapstrīdami un galīgi. 

5.4.  Iespējamo gadījumu saraksts, kad izpildītājs var tikt noraidīts: 

     5.4.1. Skaņdarbiem piemīt aizskarošs vēstījums; 

     5.4.2. Muzikālie darbi tiek iesūtīti pēc iesniegšanas termiņa; 

     5.4.3. Netiek garantēts fakts, ka iesniegtais darbs nepārkāpj trešās personas 

intelektuālā īpašuma tiesības un īpašumtiesības; 

     5.4.4. Darbs satur komerciāla rakstura paziņojumus; 

     5.4.5. Citi gadījumi. 

 

6. Darbu autortiesības. 

6.1. Gadījumos, kad darbā ir iekļauti (sinhronizēti) citi autoru darbi, darbu autori 

pievieno pieteikumam informāciju par šo. Organizētājam ir tiesības pieprasīt atļaujas un 

saskaņojumus par iespējamu darbu iekļaušanu esošajā darbā. Darbu autori uzņemas pilnu 

atbildību par izmantošanas tiesību saskaņošanu un aizsargā organizētāju vai trešās puses 

pret jebkādiem prasījumiem autortiesību vai blakustiesību sakarā. 

6.2. Gadījumā, ja pārkāpuma dēļ tiek saņemti trešās puses iebildumi vai par darbu 

izmantošanu rodas strīds, pieteikuma iesniedzējs būs pilnā mērā atbildīgs par konflikta 

risināšanu, zaudējumu atlīdzināšanu utml. 

6.3. Darbi, kas pārkāpuši kādas no minētajām tiesībām, zaudēs tiesības piedalīties skatē. 



7. Satura lietošanas noteikumi: 

7.1 Organizētājam ir pilnas īpašuma tiesības attiecībā uz rīkotāju un plānotāju uzņemto 

ierakstu fotoattēliem un video un to tālāku izmantošanu 

8. Kontakti 

8.1. Neskaidrību gadījumā kontaktējieties ar organizētāju, sūtot jautājumus uz e-pasta 

adresi: info@pasakumuforums.lv 


