APSTIPRINĀTS
ar Latvijas Nacionālā kultūras centra
2015.gada 10.marta rīkojumu Nr.__

Kokļu mūzikas pasākuma
„Kokles skan Latvijai”
NOLIKUMS
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šis nolikums nosaka kokļu mūzikas nozares reģionālā pasākuma „Kokles skan
Latvijai” (turpmāk – pasākums) norises kārtību.
2. Pasākuma mērķi:
2.1. veicināt Latvijas reģionu koklētāju ansambļu aktivitāti, nodrošināt koklētāju
ansambļu darbības nepārtrauktību;
2.2. veicināt koklētāju ansambļu māksliniecisko izaugsmi un attīstību, Latvijas mūzikas
skolu kokles klases audzēkņu profesionālo izaugsmi;
2.3. veicināt jauna repertuāra apguvi;
2.4. popularizēt kokļu mūziku.
3. Pasākums ir Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku starplaika pasākums,
koklētāju ansambļa dalība pasākumā tiek ņemta vērā, aprēķinot un sadalot valsts
mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajam iemaksām 2017.gadā1.
4. Pasākums notiek 2015.gada 4.maijā Ziemeļkurzemes dievnamos - Dundagā, Ģipkā,
Kolkā, Mazirbē, Rojā, ar noslēguma koncertu Kolkas tautas namā, saskaņā ar
pasākuma norises plānu ( nolikuma IV daļa).
II. Pasākuma rīkotāji
5. Pasākumu rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs (turpmāk- Centrs) sadarbībā ar
Kolkas pagasta pārvaldi un Kolkas tautas namu:
5.1. Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1365, e-pasts:
lnkc@lnkc.gov.lv, tālr. 67228985, mob. tālr. 26436135, fakss: 67227405, mājas
lapa: www.lnkc.gov.lv
Kontaktpersona: Ilmārs Pumpurs, tālr.67228985, mob.tālr. 26524662, e-pasts –
ilmars.pumpurs@lnkc.gov.lv.
5.2. Kolkas pagasta pārvalde un Kolkas tautas nams, Kolka, Dundagas nov., LV-3275,
Kontaktpersona: Dzintra Tauniņa, tālr. 26556180, e-pasts – dzta@inbox.lv.
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Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumi Nr.670 „Kārtība, kādā pašvaldībām tiek aprēķināta un sadalīta valsts
budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”
un Ministru kabineta 2014.gada 28.janvāra noteikumi Nr.58 „Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts mērķdotācija to māksliniecisko
kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības”

III. Pasākuma dalībnieki
6. Pasākuma dalībnieki ir koklētāju ansambļi (turpmāk- ansambļi), kuri ir apguvuši
pasākuma koprepertuāru un/vai sagatavojuši individuālo programmu, un līdz
2015.gada 16.martam iesūtījuši pasākuma pieteikuma anketu (1.pielikums) uz e-pastu
ilmars.pumpurs@lnkc.gov.lv. vai Latvijas Nacionālo kultūras centru, Pils laukumā 4,
Rīgā, LV-1365.
IV. Pasākuma norise
Pirmdiena, 4.maijs
12.00
Dalībnieku ierašanās, norišu vietās, mēģinājumi
13.00
„Kokles skan Latvijai”
Ansambļu koncerti Ziemeļkurzemes dievnamos*
15.00
Kopmēģinājums Kolkas tautas manā
17.00
„Kokles skan Latvijai”
Pasākuma noslēguma koncerts
*Uzstāšanās vietas katram kolektīvam tiks noteiktas pēc visu pieteikumu saņemšanas.
V. Pasākuma repertuārs
8. Ansamblis var izvēlēties piedalīties tikai dievnamu koncertos vai dievnama un
noslēguma koncertā, ar attiecīgu programmu:
8.1. koncertam dievnamos ansamblis gatavo 10-15 minūšu individuālo programmu, pēc
satura piemērotu valsts svētkiem un atskaņošanai baznīcas telpās;
8.2. noslēguma koncertam ansamblis gatavo šādu koprepertuāru:
"Labrītiņu rītam devu" un "Rotā! " I.Tauriņas apdarē,
"Činku, činku, grabu grab" I.Tauriņas apdarē,
"Pūt, vējiņi " V.Salaka apdarē (pēc A.Jurjāna),
"Mazs bij tēva novadiņš" I.Putniņas apdarē ( pēc H.Pavasara),
I.Tauriņa "Skaista, skaista Tēvuzeme".
9. Jautājumos par repertuāra un koprepertuāra sagatavošanu sazināties ar pasākuma
māksliniecisko
vadītāju
Ivetu
Tauriņu,
tālr.29176399,
e-pasts–
iveta.austrina@gmail.com.
VI. Noslēguma jautājumi
10. Katram muzicējošajam pasākuma dalībniekam jāņem līdzi savs krēsls.
11. Pasākuma dalībnieki paši nodrošina transportu un ēdināšanu.
12. Iesniedzot pasākuma pieteikuma anketu, ansambļa vadītājs un iestādes, kurā
ansamblis darbojas, vadītājs apliecina, ka piekrīt pasākuma nolikumam un tam, ka
pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti un filmēti un šie materiāli var tikt
publiskoti nozares popularizēšanas un metodiskam nolūkam.
13. Informācija par pasākumu tiek publicēta Centra mājas lapā www.lnkc.gov.lv.
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1.pielikums
Kokļu mūzikas pasākuma „Kokles skan Latvijai” nolikumam
„Kokles skan Latvijai”
2015.gada 4.maijs

Ansambļa pilns nosaukums_________________________________________________
Novads/pilsēta____________________________________________________________
Iestāde, kurā ansamblis darbojas _____________________________________________
Ansambļa vadītāja vārds, uzvārds, tālruņa Nr.___________________________________
Dalībnieku skaits:
S

A

T

B

Vadītājs,
ja nespēlē

Dalībnieki
bez koklēm

Kopā

Programma (norādot autorus, aranžētājus oriģinālrakstībā)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Programmas kopējā hronometrāža ____________
Ansamblis piedalās noslēguma koncertā Kolkā

jā

nē

(vajadzīgo pasvītrot)

Ansambļa vadītājs__________________________
(paraksts)

Pieteikums jānosūta līdz 2015.gada 16.martam uz e-pastu ilmars.pumpurs@lnkc.gov.lv. vai
Latvijas Nacionālo kultūras centru Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1365.
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