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Par dziesmu un izpildītāju atlasi
LTV konkursam „Supernova 2015”

1. Vispārējie noteikumi
1.1. Šis  nolikums  (turpmāk  -  Nolikums)  nosaka  valsts  SIA  „Latvijas  Televīzija”

(turpmāk LTV) organizētā dziesmu autoru un Izpildītāju konkursa „Supernova
2015” dalībnieku un dziesmu atlases konkursu kārtību. Dziesmu un Izpildītāju
konkurss atlases kārtās notiek atsevišķi; 

1.2. Dziesmu atlases mērķis – atrast dziesmu, kurai ir starptautiska hīta potenciāls un
kura spētu kļūt par radio hītu arī ārpus Latvijas teritorijas;

1.3. Izpildītāju  atlases  mērķis  –  atrast  harizmātisku,  talantīgu  populārās  mūzikas
izpildītāju;

1.4. Izpildītājs  šā  Nolikuma  izpratnē  ir  pilngadīga,  rīcībspējīga  persona  Latvijas
pilsonis vai Latvijas nepilsonis – solists, šādu personu duets, vai vairāku personu
apvienība (grupa) līdz 6 personām; 

1.5. Konkursa  „Supernova  2015”  dziesmu  un  Izpildītāju  atlase  notiek  sekojošā
kārtībā un laikā:

1.5.1.  No 2014.gada 3.novembra līdz 2014.gada 10.decembrim notiek dziesmu
un Izpildītāju pieteikšana;

1.5.2. No 2014.gada 10.decembra līdz 10.janvārim notiek Konkursam pieteikto
dziesmu izvērtēšana, Konkursam atlasītās dziesmas izziņo 13.janvārī;

1.5.3. 2015.gada  5.janvārī  LTV  6.studijā,  Zaķusalas  krastmalā  3,  notiek
Izpildītāju priekšatlases kārta ar žūriju;

1.5.4. 2015.gada 13.janvārī žūrija paziņo 20 (divdesmit) Izpildītājus, kuri turpina
dalību konkursa tiešraidēs, kā arī dziesmu sadalījumu  Izpildītājiem;

1.5.5. Atlases  kārtas  notiek  2015.gada  1.,8.februārī  LTV  6.studijā,  Zaķusalas
krastmalā 3, Rīgā un tiek translētas TV tiešraidē un internetā;

1.5.5.1. Katrā  atlases  kārtā  piedalās  desmit  izpildītāji,  no  kuriem  četri
turpina dalību pusfinālā;

1.5.6. Konkursa pusfināls notiek 2015.gada 15.februārī LTV 6.studijā, Zaķusalas
krastmalā 3, Rīgā un tiek translēts TV tiešraidē un internetā;

1.5.6.1. Pusfinālā piedalās astoņi izpildītāji, no kuriem četri turpina dalību
finālā;

1.5.7. Konkursa fināls notiek 22.februārī  LTV 6.studijā, Zaķusalas krastmalā 3,
Rīgā un tiek translēts TV tiešraidē un internetā;



1.5.8. LTV ir tiesības mainīt nolikumu, pamatojoties uz un/vai sakarā ar:
1.5.8.1. LTV  programmu  plānošanas  un/vai  finansiālajām  iespējām,  vai

citiem administratīviem vai administratīvi tiesiskiem apstākļiem;
1.5.8.2. Force majeure apstākļiem

2. Dziesmu pieteikšana

2.1.1. Dziesmu konkursā atlasei dziesmas iesniegt tiesīgi tikai dziesmas autori –
Latvijas pilsoņi un /vai Latvijas nepilsoņi;

2.1.2. Autori ar konkrēto dziesmu (ar dziesmas mūziku un/vai tekstu, arī tulkotu)
nedrīkst piedalīties citu valstu dziesmu konkursos;

2.1.3. Dziesma  (mūzika  un  teksts)  nedrīkst  būt  pilnībā  vai  daļēji  publiski
izziņota,  izdota,  atskaņota TV un radio raidījumos,  filmās vai kā savādāk
komerciāli  izmantota  laika  posmā  līdz  2014.gada  1.septembrim,  darbam
jābūt pilnībā jaunradītam;  

2.1.4. Dziesmas (fonogrammas) garums nedrīkst pārsniegt 3 (trīs) minūtes; 
2.1.5. Lai pieteiktos dziesmu konkursa atlasei, dziesmas autoram (-iem) laikā no

2014.gada 3.novembra līdz 10.decembrim ir jāiesniedz LTV:
2.1.6. Aizpildīta dziesmas pieteikuma anketa vietnē www.ltv.lv, kā arī: 

2.1.6.1. Dziesmas  pilnas  fonogrammas  master  versija  vai  demo  versija.
Piesakot dziesmu autors norāda: 

2.1.6.2. Dziesma paredzēta tikai konkrētam izpildītājam, autors neļauj to
aranžēt un izmantot citam izpildītājam. Ja dziesma neiztur priekšatlases
konkursu,  dalībniekam  ir  tiesības  startēt  konkursā  ar  citu,  žūrijas
izvēlētu dziesmu;

2.1.6.3. Dziesma piedalās dziesmu atlases konkursā bez ierobežojumiem,
autors  ļauj  dziesmu  konkursa  organizatoriem  aranžēt  pēc  saviem
ieskatiem, atbilstoši žūrijas izvēlētajam izpildītājam.

2.1.7. Dziesmu tekstu un atdzejojumu elektroniskā veidā, ja dziesma nav latviešu
valodā, tad papildus jāpievieno tās tulkojums valsts valodā;

2.1.8. Savu pases pirmās lapas kopiju elektroniskā veidā;
2.1.9. Savu foto, izmantošanai publicitātes materiālos (elektroniskā veidā);
2.1.10. Visus  elektroniskā  veidā iesniedzamos  dokumentus  un datus  dalībnieks

pievieno anketai piesakoties konkursam vietnē www.ltv.lv. 

3. Dziesmu priekšatlase
3.1. Atlasei kvalificējas 20 (divdesmit) LTV repertuāra žūrijas izvēlētas dziesmas;
3.2. Konkursa  dziesmas  izvērtē  un  atlasa  kompetenta  ārvalstu  producentu  žūrija;

ārvalstu žūrijas ekspertu vērtējums LTV repertuāra žūrijai ir konsultatīvs;
3.3. Atlases  kārtām  kvalificēto  dziesmu  autori  un  jebkurš  cits  dziesmas  tiesību

īpašnieks, piesakot dziesmu dalībai konkursa atlasē, bez atlīdzības piešķir LTV
tiesības izmantot to darbus un izpildījumus jebkādā veidā, kas saistīti ar projekta
realizācijas un projekta popularizēšanas vajadzībām;
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3.4. Atlases kārtām kvalificēto  dziesmu autori  un izpildītāji,  bez atlīdzības  piešķir
LTV tiesības uz fotogrāfiju izmantošanu, tai skaitā ar tālāk nodošanas tiesībām.

3.5. Par dalību konkursā dziesmu autori slēdz atsevišķu līgumu ar LTV.

4. Izpildītāju pieteikšanās
4.1.  Izpildītāji konkursam piesakās vietnē  www.ltv.lv, aizpildot pieteikuma anketu,

pieteikšanās periods ir no 2015.gada 6.novembra līdz 10.decembrim;
4.2. Pirmā  izpildītāju  priekšatlase  notiek  2015.gada  5.janvārī  LTV  6.studijā,

Zaķusalas krastmalā 3;
4.3. 20 (Divdesmit) izpildītāji, kuri iegūst iespēju cīnīties par uzvarētāja titulu, tiek

paziņoti  2015.gada 13.janvārī;
4.4. LTV  repertuāra  žūrija  kopīgi  vienojas  par  dziesmu  sadali  piemērotākajiem

dalībniekiem, atbilstoši to vokālajām spējām;
4.5. Darbs pie fināla dziesmas aranžijas, koncertnumura,  tērpiem, utt.  sākas tiklīdz

dziesmas iedalītas attiecīgajiem izpildītājiem;
4.6. Fināla dziesmas sagatavošanā (22.februāris), koncertnumura izstrādē, tērpu atlasē

piedalās profesionāla LTV darba grupa, kas strādā pie koncertnumura izstrādes.
Darbs notiek LTV 6.studijā (vieta var mainīties, atkarībā no studijas noslodzes)

4.7. Par dalību konkursā izpildītāji slēdz atsevišķu līgumu ar LTV.

5. Uzvarētāja atlase
5.1.  Atlases raidījumos (1.un 8. .februārī) dalībnieki pirmo reizi LTV ēterā izpilda

konkursa dziesmu.  Dalību Pusfināla raidījumā  (15.februārī) turpina 8 (astoņi)
dalībnieki – 4 (četri) no katra  Atlases raidījuma:

5.1.1.  Atlases  raidījumos  par  dalībniekiem  balso  skatītāji  un  vērtē  Žūrija.
Pusfināla raidījumam kvalificējas 2 (divi) žūrijas  izvēlētie dalībnieki un 2
(divi) dalībnieki, kuri ieguvuši lielāko  balsu skaitu skatītāju balsojumā.

5.2.  Pusfināla raidījumā (15.februārī) piedalās 8 (astoņi) dalībnieki un izpilda savu
konkursa  dziesmu  ar  papildinātu  koncertnumuru.  Pusfinālā  par  dalībniekiem
balso  skatītāji,  2  (divus)  dalībniekus  izvēlas  Žūrija.  Konkursa  finālam
kvalificējas   2  (divi)  žūrijas  izvēlētie   dalībnieki  un  2  (divi)  dalībnieki,  kuri
ieguvuši lielāko  balsu skaitu skatītāju balsojumā.

5.3. Finālā (22.februārī)  piedalās 4 (četri) Izpildītāji un izpilda Konkursa dziesmas
koncertnumuru. Finālā balso tikai skatītāji. 

6. Balva 
6.1. Konkursa  uzvarētājs  balvā  iegūst  iespēju  pretendēt  uz  Latvijas  pārstāvēšanu

„Eirovīzijas dziesmu konkursā 2015” Austrijā;
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