APSTIPRINĀTS
ar Latvijas Nacionālā kultūras centra
2016.gada 10. marta rīkojumu Nr. 40
Pasākuma „Novadu dienas 2016”
NOLIKUMS
12. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek rīkots pasākums „Novadu dienas 2016” (turpmāk
– pasākums).
2. Pasākuma mērķi:
2.1. popularizēt tradicionālās mūzikas un tautas lietišķās mākslas vērtības mūsdienu
sabiedrībā;
2.2. sekmēt sabiedrības līdzdalību Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšanā un tālāknodošanā;
2.3. demonstrēt Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma daudzveidību un pieejamību.
3. Pasākuma laiks un vieta: no 2016.gada 10.jūnija līdz 12.jūnijam, Latvijas
Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā un Rīgas centrā.
4. Pasākuma ietvaros notiek Ziņģu vakars, tradicionālās dziedāšanas konkurss „Man bij
daudz skaistu dziesmu” (turpmāk – Dziedāšanas konkurss) un Novadu programmas
(1.pielikums).
II. Pasākuma rīkotājs
5. Pasākumu rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs, turpmāk – Centrs, reģistrācijas
Nr.90000049726, adrese: Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1365. Kontaktinformācija: epasta adrese: lnkc@lnkc.gov.lv, tālr. 67228985, mob. tālr. 26436135, mājaslapas
adrese: www.lnkc.gov.lv.
Kontaktpersona:
folkloras
eksperte
Gita
Lancere:
e-pasta
adrese:
gita.lancere@lnkc.gov.lv, tālr. 67228985, mob.tālr. 29183000.
6. Centrs pasākumu rīko sadarbībā ar Latvijas Etnogrāfisko Brīvdabas muzeju –
turpmāk – Muzejs, reģistrācijas Nr. 90000053011, adrese: Brīvības ielā 440, Rīgā,
LV-1024.
Kontaktpersona: Izglītības un informācijas nodaļas vadītāja vietniece Līga
Miklaševiča: e-pasta adrese: liga.miklasevica@brivdabasmuzejs.lv, tālr. 25664111.
III. Pasākuma dalībnieki, pieteikšanās kārtība un nosacījumi
7. Pasākuma dalībnieki var būt:
7.1. juridisku vai fizisku personu dibinātas folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi,
lauku kapelas, kā arī citas ar tradicionālo kultūru saistītas izpildītāju grupas
(turpmāk – grupas);
7.2. amatnieki, tautas lietišķās mākslas studijas, un tautas lietišķās mākslas meistari.
8. Lai kļūtu par pasākuma dalībnieku, līdz 2016.gada 5. maijam Centrā jāiesniedz
pieteikums (2.pielikums), sūtot to pa pastu, (pasta zīmogs 2016.gada 30.aprīlis) vai
elektroniskā veidā – Gitai Lancerei, e-pasta adrese: gita.lancere@lnkc.gov.lv.
Informāciju par pasākumu, kā arī pieteikuma veidlapu var saņemt Centrā personīgi
vai Centra mājaslapā www.lnkc.gov.lv.
9. Dalībnieks var piedalīties tikai vienā pasākuma dienā, piesakot savu dalību:

9.1.
9.2.

Ziņģu vakarā 2016.gada 10.jūnijā;
gan Novadu programmā, gan Dziedāšanas konkursā, 2016.gada 11.jūnijā vai
12.jūnijā;
9.3. Novadu programmā vai Dziedāšanas konkursā 2016.gada 11.jūnijā vai 12.jūnijā;
10. Lietišķās mākslas un amatniecības pārstāvjiem, piesakot savu dalību pasākumā,
jānorāda nepieciešamais aprīkojums (galds, soli).
11. Dalībnieka uzstāšanās vietu un laiku nosaka Centrs saskaņā ar pasākuma plānu.
12. Pasākums ir kārtējo Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku starplaika pasākums,
kuru Centrs ņem vērā, aprēķinot un sadalot valsts mērķdotāciju māksliniecisko
kolektīvu vadītāja darba samaksai un sociālā nodokļa samaksai.1
13. Dalībnieka piedalīšanos pasākumā (transports, ēdināšana u.tml.) nodrošina tā
dibinātājs vai pats dalībnieks.
14. Pasākuma mākslinieciskās un organizatoriskās izmaksas nodrošina Centrs sadarbībā
ar Muzeju.

IV. Dziedāšanas konkursa norise
15. Dziedāšanas konkurss notiek 2016.gada 11.jūnijā un 12.jūnijā.
16. Dalībnieks var pieteikties tikai uz vienu no Dziedāšanas konkursa dienām.
17. Dziedāšanas konkursa dalībniekam bez iepriekšējas gatavošanās jādzied tautas
dziesmas, kas atbilst žūrijas izvēlētajam tematam vai t.s. atslēgas vārdam.
V. Dziedāšanas konkursa žūrija un vērtēšanas kritēriji
18. Dziedāšanas konkursa žūrija darbojas saskaņā ar šo nolikumu.
19. Dziedāšanas konkursa dalībnieku priekšnesumus Centra izveidota žūrija trīs tautas
mūzikas ekspertu sastāvā vērtē pēc šādiem kritērijiem:
19.1. cik tautasdziesmu par žūrijas izvēlēto tematu dalībnieks ir nodziedājis;
19.2. dziedājuma meistarība (skanējums, tautasdziesmu vārdu pārzināšana, utml.).
20. Žūrija lēmumu pieņem atklātā balsojumā ar vienkāršu balsu vairākumu.
21. Dziedāšanas konkursa žūrijas sēde tiek protokolēta, protokolu paraksta visi žūrijas
locekļi.
22. Katras dienas Dziedāšanas konkursā tiek noteikts viens vai vairāki uzvarētāji. Žūrija
ir tiesīga piešķirt arī veicināšanas balvas.
23. Dziedāšanas konkursa uzvarētājs saņem Centra diplomu un balvu.
24. Balvas var pasniegt arī Centra piesaistīti sadarbības partneri.
25. Dziedāšanas konkursa rezultāti tiek paziņoti katras dienas konkursa noslēgumā, kā arī
tiek publicēti Centra mājaslapā.

1

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”.
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1.pielikums
pasākuma „Novadu dienas 2016” nolikumam
Pasākuma NOVADU DIENAS 2016
norises plāns

Laiks
17.00

2016.gada 10.jūnijā, Rīgā
Vieta
Norise
Vasaras dārzs „Egle” vai
Ziņģu vakars
cita vieta brīvā dabā

2016.gada 11.jūnijā, Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā
Laiks
Vieta
Norise
12.00
Priedes kroga laukums
Rotaļu rīts bērniem
12.00 – 18.00 Novadu sētas
Novadu programmas
14.00
Skatuve muzeja teritorijā
Dziedāšanas konkurss
(vieta tiks precizēta)

2014.gada 12.jūnijā, Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā
Laiks
Vieta
Norise
11.00
Usmas baznīca
Garīgās dziesmas
12.00 – 18.00 Novadu sētas
Novadu programmas
14.00
Skatuve muzeja teritorijā
Dziedāšanas konkurss
(vieta tiks precizēta)
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2.pielikums
pasākuma „Novadu dienas 2016” nolikumam
PASĀKUMA NOVADU DIENAS 2016
DALĪBNIEKA PIETEIKUMA VEIDLAPA
Informācija par dalībnieku
Dalībnieku skaits

Grupas nosaukums
studija/ meistars/
amatnieks

Dalībnieku skaits

Kontaktinformācija:
e-pasta adrese
tālr. Nr.
Grupa vai piedalīsies šādās norisēs (atzīmēt atbilstošo ar X baltajā laukumā):
„Ziņģu
vakars”
„Novadu
programmas”
Brīvdabas
muzejā
Dziedāšanas
konkursa „Es
dziesmiņu
daudz zināju”

10.jūnijā
11.jūnijā
12.jūnijā
11.jūnijā
12.jūnijā

Tautas lietišķās mākslas meistars/ studija/ amatnieks piedalīsies (atzīmēt atbilstošo
ar X baltajā laukumā):
Datums

11.jūnijs

12.jūnijs

Nepieciešamais
aprīkojums:
2016.gada___________________
_______________________________
Paraksts

________________________________
Paraksta atšifrējums
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