Projekta “Lugu konkurss - lugu krājums”
4.lugu konkursa “Cilvēksvelme”
NOLIKUMS
1. Lugu krājuma konkurss notiek vienu reizi gadā, katru nākamo konkursu izsludinot pēc šī
nolikuma 9. punkta pirmā apakšpunkta minēto lugu krājumu izdošanas.
2. Konkursa mērķi
• akcentēt un parādīt, ka dramaturģija ir laikmetīgās kultūras daļa, un luga ir pastāvīgs,
pilnvērtīgs mākslas darbs.
• nodrošināt ar repertuāru Latvijas un diasporas amatieru teātrus, jauniešu un skolu teātra
kolektīvus.
• sekmēt jaunāko latviešu lugu iestudēšanu Latvijas profesionālajos teātros.
3. Lugu krājuma konkursu organizē biedrība “Dramaturgu asociācija”.
4. Lugu iesniegšana
• Konkursam domātie darbi iesūtāmi elektroniskā veidā (doc, docx, rtf vai pdf formātā) uz
Uzaicinājumā norādīto e-pasta adresi. Lugas teksts jānoformē, kā norādīts piemērā:
Sofija. Labdien.
Pauze.
Matīss (domīgi). Labdien.
Sofija. Grūti. (Pauze.) Nesatraucies.
•
•
•
•

•
•
•
•

Kad luga saņemta, autors saņem apstiprinājumu uz to e-pasta adresi, no kuras iesniedzis lugu
(-as).
Iesniedzamajām lugām nav žanra un apjoma ierobežojumu.
Lugas konkursam autori iesūta ar savu īsto vārdu (pseidonīmu), pievienojot kontaktadresi un
telefonu. Jābūt norādītam lugas uzrakstīšanas gadam.
Konkursam nevar iesniegt periodikā, grāmatās, internetā un citur publicētas lugas, taču luga
var būt iestudēta un iepriekš vai paralēli iesniegta citos lugu konkursos. Lugai, kura
iestudēta, jānorāda - kad un kur uzvesta.
Lugām jābūt uzrakstītām laikā no 2018.gada.
Autors var iesniegt ne vairāk kā 2 lugas.
Savas lugas var iesniegt arī autors, kurš raksta valodā, kas nav valsts valoda, taču
iesniedzamajai lugai jābūt tulkotai latviešu valodā.
Jebkurš žūrijas pārstāvis var ieteikt kādu no lugām pārveidei. Ja vismaz četri pārstāvji no
astoņiem tam piekrīt, autoram tiek piedāvāta lugas pārveide atkārtotai iesūtīšanai konkursam.
Tas žūrijas pārstāvis, kurš piedāvā lugu pārveidei, dod norādes autoram, kur būtu
nepieciešams piestrādāt.

•
•

Autorus, kuru lugas iekļaus krājumā, aicinās uzrakstīt savām lugām anotāciju, aprakstu par
sevi, pievienot arī savu foto no personīgā arhīva.
Katrai lugai, kas tiks iekļauta krājumā, žūrija sniegs īsu pamatojumu, kāpēc šī luga izvēlēta
krājumam.

5. Termiņš
• Lugu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 1. marts.
• Žūrijai ir tiesības pagarināt lugu iesniegšanas termiņu, ja nav iesūtīts pietiekams skaits
kvalitatīvu lugu.
6. Žūrija
• Konkursā iesniegto lugu vērtēšanai tā rīkotāji izveido žūriju, kur žūrijas locekļi:
literatūras un teātra teorētiķi, režisori un dramaturgi.
• Žūrijas sastāvs var tikt papildināts.
• Žūrijā esošie dramaturgi var piedalīties konkursā ar savām lugām, taču viņi nevērtē savus
darbus.
7. Konkursā iesniegto darbu vērtēšana un balvas
Vērtējot lugas, žūrija vienlīdz ņem vērā gan darba oriģinalitāti, savdabību, gan tā profesionālās
kvalitātes vadoties pēc šādiem kritērijiem:
o
o
o
o
o
o

Laikmetīgums.
Mūsdienu aktualitāte.
Konflikta uzstādījums, risinājums, nobeigums.
Tēlu sistēma un raksturu izvērsums.
Valoda – atbilstība žanram, stilam, raksturīgums.
Dramaturga piedāvātais telpiskais risinājums.

•
•
•
•
•

Katrs žūrijas loceklis izvēlas iekļaušanai krājumā 12-15 lugas, kurām piešķir pa
vienam punktam.
Konkursā uzvar tās lugas, kuras iegūst visvairāk žūrijas punktu.
Var tik izvēlētas viena autora divas lugas.
Vienādu rezultātu gadījumā tiek izvēlēta tā luga, kura vēl nav iestudēta, vai arī tā tiek
izsūtīta izvērtēšanai tiem žūrijas pārstāvjiem, kas par šo lugu nebalsoja.
Žūrijai ir tiesības ieteikt izmēģināšanai uz skatuves un/vai publicēšanai citur arī tās šim
konkursam iesūtītās lugas, kuras neiekļūst krājumā.

8. Rezultātu paziņošana
• Konkursa rezultāti tiek paziņoti 2023.gada 30. jūnijā. Nepieciešamības gadījumā
rezultātu paziņošanas termiņš var tikt pagarināts, paziņojot par to dalībniekiem.
• Informācija par konkursa rezultātiem tiek ievietota biedrības “Dramaturgu asociācija”
mājalaspā www.lugas.lv, izsūtīta plašsaziņas līdzekļiem, kā arī konkursa dalībniekiem.

9. Konkursā uzvarējušo publicēšanas veicināšana
• Konkursā uzvarējušās lugas tiek iekļautas lugu krājumā, kura izdošana tiek plānota aptuveni
gada laikā kopš konkursa rezultātu paziņošanas, atkarībā no līdzekļu piesaistīšanas iespējām.
• Krājumā tiks apkopotas 12-15 lugas.
• Autori, kuru divas lugas tiek iekļautas krājumā, saņem uzvarētāju naudas balvu par vienu lugu.
• Autori, kuru lugas tiks iekļautas krājumā, autoratlīdzības vietā saņem konkursa uzvarētāju
naudas balvu - 140 eur katrs.
• Autori saņem 10 autoreksemplārus.
• Ar katru no autoriem, kuru lugas tiks iekļautas krājumā, tiks slēgts līgums.
• “Dramaturgu
asociācija" sastādīto
lugu
krājumu
izdod
grāmatu izdevniecībām, vai izdod kopā ar grāmatu izdevniecību.

pati

vai

piedāvā

10. Papildinformācija
• Biedrībā "Dramaturgu asociācija”: e-pasts: lugas@lugas.lv, tālr. +371 27632070, mājaslapa
www.lugas.lv

