Apstiprināts ar
Valsts izglītības satura centra
2016.gada 19.septembra rīkojumu Nr.4.1-07/122
2. pielikums
Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības
“LAKSTĪGALA 2017”
NOLIKUMS
MĒRĶIS
 Veicināt bērnu un jauniešu interesi un padziļināt zināšanas par latviešu tautas dziesmu
dziedāšanu un latviešu tautas tradīcijām.
 Aktivizēt sava novada kultūras apzināšanu un apgūšanu.
ORGANIZATORI
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības
pārvaldēm un interešu izglītības iestādēm.
DALĪBNIEKI
Vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu audzēkņi 3 vecuma grupās:
- jaunākā grupa - 1. – 4.klase;
- vidējā grupa - 5. – 9.klase;
- vecākā grupa - 10. – 12.klase;
Dalībnieku skaits komandā līdz 5 dalībnieki.
NORISE
Sacensība notiek 2 posmos:
1.posms – pilsētā/novadā/novadu apvienībā 2016.gada decembrī – 2017.gada janvārī.
Piedalās dalībnieki, kuri apguvuši dziesmas no Roberta Zuikas sakārtotā tautas dziesmu
krājuma “Lakstīgala”. Dziesmas jāizpilda a cappella vai ar instrumentālu pavadījumu
(izņemot klavieres).
2.posms notiek kultūrvēsturiskajos novados:
Kurzeme – 2017.gada 2.februārī Kuldīgā;
Zemgale – 2017.gada 3.februārī Jelgavā;
Vidzeme - 2017.gada 8.februārī Ogrē;
Latgale – 2017.gada 9.februārī Preiļos;
Rīga –
2017.gada 10.februārī Rīgā.
Piedalās novadu/pilsētu labākās komandas vai individuālie izpildītāji.
Sacensību norise:
Mājas darbs – atraktīvā veidā prezentēt savam novadam, dzimtajai vietai raksturīgo
(dziesmas, tautas tērps, tradīcijas, nodarbošanās, anekdotes, mīklas, mūzikas instrumenti);
Dziesmu aplis – komanda lozē savas grupas dziesmu un to nodzied;
Dziesmas par tēmu – komandām jādzied dziesmas par izlozēto tēmu (Tēvzeme, daba, mūžs).
Sacenšas, kura komanda zina visvairāk tautasdziesmu.
Dziesmu atpazīšana pēc dzirdes – dalībnieki atpazīst latviešu tautasdziesmu un tautas
instrumentu, uz kura tiek izpildīta dziesma.
Viktorīna - tēmas: latviešu tautas mūzikas instrumenti; gadskārtas, godi; latviešu tautas tērps;
latviešu tautas dziesmu vācēji; vārdu skaidrojošā vārdnīca no krājuma „Lakstīgala”.
Notiek sadziedāšanās, rotaļas, spēles, mīklu minēšana, anekdošu stāstīšana.
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Dalībnieki, kuri apguvuši visas latviešu tautas dziesmu melodijas un vārdus no
krājuma „Lakstīgala”, iegūst īpašu balvu - piemiņas nozīmīti SUDRABA LAKSTĪGALA.
VĒRTĒŠANA
Dziedāšanas sacensību novados/pilsētās vērtē pašvaldības izglītības pārvaldes
izveidota vērtēšanas komisija, vēsturiskajos novados - VISC apstiprināta vērtēšanas komisija.
Tiek vērtēts muzikālākais, atraktīvākais un interesantākais latviešu tautas dziesmas
izpildījums, zinošākā un erudītākā komanda vai individuālais izpildītājs.
FINANSĒJUMS
Vērtēšanas komisijas darba samaksu vēsturisko novadu sacensībās, vērtēšanas
komisijas transporta izdevumus, vēsturisko novadu sarīkojumu un noslēguma sarīkojuma
vadītāju darba samaksu finansē no valsts budžeta 42.03. apakšprogrammas „Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētki”. Dalībnieku piedalīšanos pasākumā finansē pašvaldības, pašvaldību
izglītības pārvaldes, iestāde, kuru pārstāv dalībnieki.
PROJEKTA VADĪTĀJS
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Rita Platpere,
tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv.

