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I Vispārīgā informācija
1. Par balvu un līdzšinējo balvas veidolu
Latvijas literatūras gada balva tiek pasniegta kopš 2001. gada, kas aizsāka tradīciju
ikgadēji izvērtēt Latvijas literātu - dzejnieku, rakstnieku un tulkotāju - veikumu gada ietvaros
un uzsāka balvas piešķiršanas tradīciju literatūrā, veidojot to kā nozīmīgāko profesionālā
procesa literatūrā izvērtējumu un notikumu ar mērķi izteikt atzinību labāko izdoto literāro
darbu, kas gada laikā nākuši klajā Latvijas rakstniecībā, autoriem. LALIGABA tiek
pasniegta vienu reizi gadā – pavasarī publiskā pasākumā un/vai raidījuma formātā medijos
un tiek pasniegta 5 kategorijās – dzejā, prozā, tulkojumos, literatūrās bērniem un debijā,
ikgadēji tiek pasniegta arī speciālbalva par īpašu veikumu literatūrā un mūža balva. Nākamā
balvas pasniegšana norisināsies 2023.gada aprīlī/maijā, kad balvas tiks pasniegtas par
literārajiem sasniegumiem 2022.gada ietvaros.
2012. gadā Latvijas Literatūras gada balva ieguva zīmolu LALIGABA (veidots no
balvas pilnā nosaukuma vārdu pirmajiem burtiem) un logo, kas ataino cilvēku ar grāmatu
spārniem. Laikā no 2012.gada līdz 2022.gadam balvas materiālais veidols, kas tika pasniegts
autoriem – uzvarētājiem katrā nominācijā, bija LALIGABA lampa ar iegravētu LALIGABA
logo (autors: dizaina studija “Mājo”), kas reizē simbolizēja grāmatu kā gaismas nesēju un
kalpoja par funkcionālu apgaismes priekšmetu literātu mājas interjerā. Balvas veidola attēls
skatāms: https://laligaba.lv/index.php/lv/laligaba/par-laligaba. Vairāk par balvu lasāms
www.laligaba.lv mājas lapā.
Tā kā LALIGABA lampa pasniegta jau 10 gadu garumā, balvas organizatori
vienojušies par nepieciešamību izveidot jaunu balvas veidolu - mākslas, dizaina vai interjera
priekšmetu, kas ikgadēji tiktu pasniegts uzvarētājiem katrā balvas nominācijā. (organizatori
pieļauj, ka tā varētu būt arī esošā balvas veidola – lampas – jauna dizaina variācija.)
2. Konkursa rīkotājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja”
sadarbībā ar biedrību „Latvijas Rakstnieku savienība” un publisko aģentūru “Latvijas
Universitātes Literatūras, mākslas un folkloras institūts” un Latvijas Mākslas akadēmiju.
3. Konkursa mērķis
Latvijas literatūras ikgadējā apbalvojuma „Latvijas Literatūras gada balva”
(LALIGABA) balvas materiālā veidola skice (brīvā tehnikā, elektroniskā formātā uz A3
horizontālā formātā).
4. Konkursa uzdevums
Izveidot idejiski piemērotu, inovatīvu un mākslinieciski augstvērtīgu apbalvojuma
projekta pieteikumu atbilstoši 9. punktā norādītajai specifikai, ko Latvijas literatūras labāko
darbu autori ik gadu saņem kā apbalvojumu katrā no nominācijām.

5. Konkursa norises kārtība
Konkursa nolikums pieejams Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem.
Konsultācijas par konkursu sniedz Latvijas Mākslas akadēmijas pārstāvis Ervins
Pastors ervins.pastors@lma.lv .
Iesniegtos pieteikumus atbilstoši konkursa mērķim un kritērijiem izvērtēs balvas
organizatoru - Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas, Latvijas Rakstnieku savienības,
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadītāji, Kultūras ministrijas pārstāvis sadarbībā
ar Latvijas Mākslas akadēmijas pārstāvi.
6. Pretendenti
Konkursa pretendenti ir Latvijas Mākslas akadēmijas studenti.
II Konkursa pieteikuma iesniegšanas vieta, termiņš un kārtība
7. Konkursa pieteikums iesniedzams elektroniski uz laligaba@gmail.com ar norādi
„LALIGABA konkursam”.
8. Konkursa pieteikums iesniedzams līdz 2023. gada 31. janv. plkst. 24:00.
III Konkursa pieteikuma noformējums
9. Konkursa pieteikums iesniedzams e-pasta formā, kur norādīts konkursa dalībnieka
nosaukums/vārds, uzvārds un kontaktinformācija (tālruņa nr., e-pasts), ar sekojošiem
pievienotiem dokumentiem:
9.1. balvas veidola koncepcijas apraksts (ne vairāk kā viena A4 lapa);
9.2. balvas veidola skice – plaknē attēlots telpisks modelis (vēlams mērogs 1:1);
9.3. balvas veidola tehniskais un materiālais risinājums (augstums, platums, garums,
materiālu apraksts, iespiedtehnika u.c.);
9.4. balvas veidola materiālās izveides provizoriskā tāme vienam eksemplāram;
9.5. īss pieteikuma iesniedzēja dzīves apraksts (CV).
IV Konkursa pieteikumu vērtēšanas kritēriji
10. Konkursa pieteikumus izvērtē atbilstoši konkursa mērķim un šādiem kritērijiem:
10.1. koncepcijas atbilstība balvas mērķim;
10.2. skices-modeļa risinājuma atbilstība balvas mērķim un konkursam pieteiktajai
koncepcijai;
10.3. balvas tehniskais un materiālais risinājums, iespējamās izveides un producēšanas
izmaksas.
V Konkursa godalgu skaits un vērtība

11. Konkursā tiek noteikta viena godalga konkursa uzvarētājam 1000 euro (pēc nodokļa
nomaksas).
VI Konkursa rezultātu paziņošana
12. Konkursa rezultāti tiks paziņoti uz balvas pretendentu norādīto e-pasta adresi viena
kalendārā mēneša laikā no pieteikuma iesniegšanas, sniedzot informāciju par lēmumu tikai
attiecībā uz iesniegto pieteikumu.
VII Autortiesības
13. Konkursā uzvarējušā pieteikuma autors un LMA, iesniedzot savu skices piedāvājumu
konkursam, piekrīt, ka skice pāriet organizatora - sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” īpašumā, un nodod tai autora mantiskās tiesības.
SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” ir tiesīga izmantot skici, ievērojot
Autortiesību likumā noteikto kārtību.
VIII Konkursa komisijas darba kārtība
14. Veicot konkursa pieteikumu novērtējumu saskaņā ar šā nolikuma 10. punktā paredzētajiem
vērtēšanas kritērijiem, konkursa organizatori un sadarbības partneri vienojas par veiksmīgo
balvas veidola risinājumu.
15. Konkursa izvērtētāji ir tiesīgi noraidīt visus konkursa piedāvājumus un uzvarētāju
nenoteikt, ja pretendentu pieteikumi neatbilst šī nolikuma kritērijiem vai nevienu pieteikumu
neatzīst par atbilstošu ieviešanas iespējām.
IX Konkursa dalībnieka tiesības un pienākumi
16. Konkursa pretendenti pirms konkursa pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām var veikt
izmaiņas iesniegtajā projektā vai atsaukt iesniegto projektu. Piedāvājuma atsaukšanai ir
bezierunu raksturs, un tā izslēdz dalībnieku no tālākas dalības konkursā. Piedāvājuma
papildināšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts hronoloģiski pēdējā
piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
17. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām dalībnieks nevar mainīt savu konkursa
pieteikumu;
18. Dalībnieks, kurš iesniedz pieteikumu, piekrīt visiem konkursa noteikumiem un ir atbildīgs
par tā pieteikumā norādīto ziņu patiesumu.
19. Dalībnieks patstāvīgi sedz izdevumus, kas saistīti ar konkursa pieteikuma sagatavošanu un
iesniegšanu.

