Apstiprinu:
Cēsu BJC direktore Dz.Matusēviča

Cēsu vēsturiskā rajona novadu
Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei

“LAKSTĪGALA 2018”
Nolikums
Mērķis

Organizators

Dalībnieki

Veicināt bērnu un jauniešu interesi par latviešu tautas dziesmu dziedāšanu un latviešu
tautas tradīcijām, godinot izcilā pedagoga un diriģenta Roberta Zuikas piemiņu
105.dzimšanas dienas atcerē. Aktivizēt sava novada kultūras apzināšanu.
Cēsu novada pašvaldības Cēsu Bērnu un jauniešu centrs (CBJC) sadarbībā ar Cēsu
apriņķa mūzikas skolotāju metodisko apvienību.
Cēsu vēsturiskā rajona vispārējās 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 dalībniekiem
Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un
audiovizuālais materiāls var tikt publiskots.

Norise

Sacensības notiek 3 kārtās:
1.kārta – Cēsu vēsturiskā rajona sacensības 2018.gada 18.janvārī pl.11.00 Cēsu Bērnu
un jauniešu centrā, Bērzaines ielā 4. Piedalās dalībnieki, kuri apguvuši dziesmas no
Roberta Zuikas sakārtotā krājuma “Lakstīgala”. Dziesmas jāizpilda a cappella vai ar
instrumentālu pavadījumu (izņemot klavieres).
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 (daba, sadzīve,
Tēvzeme). 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.
2.kārta – Vidzemes kultūrvēsturiskā novada sacensības 2018.gada 26.janvārī,
Cēsīs. Piedalās novadu labākās komandas vai individuālie izpildītāji.
Dalībnieki, kuri apguvuši visas latviešu tautas dziesmu melodijas un vārdus no krājuma
„Lakstīgala”, var pieteikties ekspreskonkursam Noslēguma sarīkojuma dienā un iegūt

īpašu balvu - piemiņas nozīmīti SUDRABA LAKSTĪGALA.
3.kārta – Noslēguma sarīkojums Rīgā, 2018.gada 9.martā, Rīgas Latviešu biedrības
namā. Piedalās labākās komandas (15-20 dalībnieki) no katra vēsturiskā novada. Notiek
spēles, rotaļas, viktorīnas, sadziedāšanās. Apbalvošana.
Vērtēšana

Dziedāšanas sacensības 1.kārtā vērtē CBJC apstiprināta vērtēšanas komisija.
Tiek vērtēts muzikālākais, atraktīvākais un radošākais latviešu tautas dziesmas
izpildījums, zinošākā un erudītākā komanda vai individuālais izpildītājs.

Finansējums

Dalības maksa komandai ir 10,00EUR (desmit eiro), solistam 5,00 EUR (pieci eiro). Cēsu
novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem dalības maksu nosedz Cēsu novada
pašvaldība.
Norēķināties ir iespējams gan ar pārskaitījumu, gan maksājot skaidrā naudā Cēsu
novada pašvaldības kasē. Juridiskām personām (iestādēm) - tikai ar pārskaitījumu.

Pieteikšanās

Pieteikuma anketas jāiesūta līdz 2018.gada 11.janvārim Cēsīs, Bērzaines ielā 4 vai uz epastu: info@cbjc.lv

Kontaktpersona

Cēsu Bērnu un jauniešu centra pasākumu organizatore
Lāsma Dene
Kontakttālrunis: 26433257

