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NOLIKUMS
Rīgā
19.07.2019.

Nr.1.5-1.2/15

V Kokļu mūzikas festivāls “Gaismas ceļā”
Izdots saskaņā ar Latvijas Nacionālā
kultūras centra nolikuma 4.4.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā notiek V Kokļu mūzikas festivāla “Gaismas ceļā” (turpmāk‒
Festivāls).
2. Festivāla mērķi ir:
2.1. nostiprināt kokļu mūzikas kā nacionālas kultūras vērtības statusu;
2.2. nodrošināt koklētāju ansambļu darbības nepārtrauktību un veicināt to radošo aktivitāti;
2.3. veicināt kokļu mūzikas žanra attīstību un mūziķu profesionālo izaugsmi;
2.4. sekmēt latviešu oriģinālmūzikas repertuāra koklētāju ansambļiem radīšanu un
atskaņošanu;
2.5. popularizēt kokļu mūziku un ansambļu spēles tradīcijas Rīgā un Latvijas novados.
3. Festivāls notiek 2019. gada 1. decembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē,
Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV-1423 un 2019. gada 7. decembrī Cesvaines vidusskolas aulā,
Madonas ielā 1, Cesvainē, LV-4871.

II. Festivāla rīkotāji
4. Festivālu rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs (turpmāk ‒ Centrs) sadarbībā ar
nodibinājumu Kokļu mūzikas centrs “Balti”.
5. Centrs: Pils laukums 4, Rīga, LV-1365, e-pasts: lnkc@lnkc.gov.lv, tālr. 67228985, tīmekļa
vietnes adrese: www.lnkc.gov.lv. Kontaktpersona: Centra Pūtēju orķestru un kokļu mūzikas
eksperte Astrīda Ķēniņa, e-pasts: astrida.kenina@lnkc.gov.lv.
6. Kokļu mūzikas centrs “Balti”: Kristapa iela 16-100, Rīga, LV-1046. Kontaktpersona: Valda
Bagāta, tālr.+ 371 29624154, e-pasts: valdabagata@inbox.lv.

III. Festivāla dalībnieki
7. Festivāla dalībnieks ir juridiskas vai fiziskas personas dibināts koklētāju ansamblis

(turpmāk - Dalībnieks), kurš līdz 2019. gada 13. septembrim ir iesniedzis festivāla rīkotāju
kontaktpersonai - pūtēju orķestru un kokļu mūzikas ekspertam personīgi vai sūtot pa
e-pastu: astrida.kenina@lnkc.gov.lv koklētāju ansambļa vadītāja un ansambļa juridiskās
piederības iestādes vadītāja parakstītu pieteikuma anketu (pielikums. Nr.1);
8. Festivāla Dalībnieks atbilstoši savām tehniskajām un mākslinieciskajām iespējām var
piedalīties vienā no festivāla koncertiem, izvēloties sev atbilstošu koprepertuāra grupu:
8.1.1. A1, A2 – augstākā grūtības pakāpes grupa;
8.1.2. B – vidēja grūtības pakāpes grupa;
8.1.3. C1, C2 – zemākas grūtības pakāpes grupa.
9. Ja Festivālam pieteikušos dalībnieku skaits pārsniedz to izvietošanas iespējas uz skatuves,
koncerta rīkotāji patur tiesības lūgt koklētāju ansamblim mainīt koprepertuāra grupu, par
pamatu ņemot pieteikuma anketu iesūtīšanas datumu. Kolektīvu vadītāji tiks informēti par
rīkotāju lēmumu nedēļas laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa 2019. gada 13.
septembra.

IV. Festivāla programma un repertuārs
10. Saskaņā ar Festivāla māksliniecisko koncepciju noteikta šādi koncerti un programma:
10.1. Koncerts “Pēdas sniegā”, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē;
10.2. Koncerts “Ziemas svētki”, Cesvaines vidusskolas aulā.
11. Koncertā “Pēdas sniegā” piedalās A1 un A2 koprepertuāra grūtības pakāpes grupas, kas
gatavo tikai koprepertuāru. Koprepertuārs tiek atskaņots no notīm, visos skaņdarbos
spēlējot vienu partiju (2. pielikums).
12. Koncertā “Ziemas svētki” piedalās B, CI un CII koprepertuāra grūtības pakāpes grupas.
13. B grupa atskaņo koprepertuāra obligātos skaņdarbus un pēc iespējas savas grupas izvēles
skaņdarbus (3. pielikums).
14. CI un CII grupas atskaņo koprepertuāru (3. pielikums). Koprepertuārs tiek spēlēts no
galvas. Dalībnieki uz skatuves tiek izvietoti pa ansambļiem ar iespēju mainīt balsu
partijas.
15. Dalībnieki, kuri izvēlējušies piedalīties koncertā “Ziemas svētki” Cesvaines vidusskolas
aulā, var papildus pieteikt arī kolektīva solo priekšnesumu – latviešu autora
oriģinālkompozīciju vai latviešu tautas dziesmas apdari līdz 4 minūtēm.
16. B, CI un CII grūtības pakāpes grupām kopmēģinājums notiek Cesvaines vidusskolas aulā
2019. gada 7. decembrī.
17. A1 un A2 grūtības pakāpes grupām kopmēģinājumi notiek 2019. gada 3. novembrī Babītes
novada Kultūrizglītības centra zālē: Jūrmalas iela 14A, Piņķi, Babītes pagasts, LV-2107,
un 2019. gada 1. decembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē: Mūkusalas iela 3,
Rīga, LV-1423. Ierašanās uz kopmēģinājumiem ir obligāta.
18. Jautājumos par Festivāla mākslinieciskajām norisēm un koprepertuāra sagatavošanu
ansambļu vadītājiem jāsazinās ar Festivāla mākslinieciskajām vadītājām Ievu Mežgaili,
tālr. +371 26558317, e-pasts: ieva.mezgaile@gmail.com un Valdu Bagātu, tālr.+ 371
29624154, e-pasts: valdabagata@inbox.lv.
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V Noslēguma jautājumi
19. Iesniedzot Festivāla pieteikuma anketu, koklētāju ansambļu dalībnieki piekrīt, ka Festivāla
laikā koklētāju ansamblis var tikt fotografēts un filmēts, un fotogrāfijas un audiovizuālais
materiāls var tikt publiskots nekomerciālos nolūkos.
20. Visus izdevumus, kas saistīti ar koklētāju ansambļa dalību Festivālā nodrošina pašvaldība,
koklētāju ansambļa dibinātājs vai pats koklētāju ansamblis.
21. Festivāls ir Dziesmu un deju svētku starplaika pasākums. Koklētāju ansambļa dalība
festivālā tiek ņemta vērā, aprēķinot un sadalot valsts mērķdotāciju kolektīvu vadītāju darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām1
22. Informācija par Festivālu tiek publicēta Latvijas Nacionālā kultūras centra tīmekļa vietnē:
www.lnkc.gov.lv.

Signe Pujāte

Direktore

Ķēniņa 67228985
astrida.kenina@lnkc.gov.lv

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 2015. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 440 “Kārtība,
kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksā, kuru dibinātāji nav pašvaldības”
1
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1. pielikums
V Kokļu mūzikas festivāls “Gaismas ceļā”
V Kokļu mūzikas festivāls “Gaismas ceļā”
2019. gada 1. decembrī Rīgā, 2019. gada 7. decembrī Cesvainē.
PIETEIKUMA ANKETA
Ansambļa nosaukums ______________________________________________________
Ansambļa piederības iestāde ____________________________________
Tālrunis ______________________e-pasts ________________________________________
Ansambļa vadītāja (u) vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
Dalībnieku skaits
Kopējais skaits

No tiem
dziedātāji bez
instrumentiem

Kopējais
instrumentu
skaits

Tajā skaitā basa
kokles

Tajā skaitā
“Līgo” kokles

Ansamblis piedalās ( vajadzīgo atzīmēt ar X ):
1.Koncerts “Pēdas sniegā” 2019 .gada 1. decembrī LNB Ziedoņa zālē ___________
2.Koncerts “Ziemas svētki” 2019. gada 7. decembrī Cesvaines vidusskolas zālē __________
Ansamblis izvēlas koprepertuāra grupu ( atzīmēt AI, AII, B, CI, CII)_________________
Atzīmēt B grupas izvēles skaņdarbus (vajadzīgo atzīmēt ar X):
Vilnis Salaks Melodija : gatavo ________, negatavo_________
Edgars Lipors Lausks: gatavo_________, negatavo_________
Individuālā priekšnesuma programma koncertam “Ziemas svētki” ( ja izvēlēts)
Nr.p.k. Skaņdarba autors un nosaukums

Hronometrāža
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Ansambļa vadītājs ____________________________________/vārds, uzvārds, paraksts/
Datums _____________________

Ansambļa piederības iestādes vadītājs ________________________/vārds, uzvārds, paraksts/
Datums _____________________

Anketa jāiesniedz vai jāiesūta līdz 2019. gada 13. septembrim Latvijas Nacionālajā kultūras
centrā, Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1365 vai elektroniski uz e-pastu:
astrida.kenina@lnkc.gov.lv
Aizpildot šo pieteikuma anketu, ansambļa vadītājs un iestādes vadītājs apliecina, ka ir
iepazinies, ir tiesīgs un piekrīt augstāk norādīto personas datu (vārds, uzvārds, tālrunis e-pasts)
nodošanai Festivāla rīkotājiem ar mērķi sagatavot un nodrošināt Festivāla norisi. Festivāla
rīkotāji nodrošina drošus organizatoriskus un tehniskus pasākumus personas datu aizsardzībai
atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un personas datu aizsardzības politikai.
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2. pielikums
V Kokļu mūzikas festivāls“Gaismas ceļā”

V Kokļu mūzikas festivāls “Gaismas ceļā”
Koncerts “Pēdas sniegā”
Latvijas Nacionālās Bibliotēkas Ziedoņa zālē
2019. gada 1. decembrī plkst.18.00

Koprepertuārs A1 grupa
1. Ēriks Ešenvalds Saules krustcelēs
2. Georgs Pelēcis Papardes zieds
3. Jānis Lūsēns Pēdas sniegā
4. Valdis Zilveris Zvanu spēles
Koprepertuārs A2 grupa
Laura Jēkabsone Pirmā kokļu simfonija Pasaules radīšana
I daļa Debesīs. Auseklis
II daļa Zeme. Jumis
III daļa Pazeme. Māra
IV daļa Visums. Saule
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3. pielikums
V Kokļu mūzikas festivāls “Gaismas ceļā”

V Kokļu mūzikas festivāls “Gaismas ceļā”
Koncerts “Ziemas svētki”
Cesvaines vidusskolas aulā
2019. gada 7. decembrī plkst.16.00

Koprepertuārs B grupa
1. Raimonds Tiguls Raksts Nr.4
2. Raimonds Pauls Circenīša Ziemassvētki, Lauras Jēkabsones aranžējums
3. Raimonds Pauls. Ziemas ceļa idille, Lauras Jēkabsones aranžējums
4. Vilnis Salaks Melodija (izvēles skaņdarbs)
5. Edgars Lipors Lausks (izvēles skaņdarbs)
Koprepertuārs CI grupa
1. Biruta Deruma Zirdziņpolka (Do)
2. Latviešu tautas rotaļa Ādamam bij’ septiņ’ dēli, Birutas Derumas apdare (Do)
3. Latvīte Cirse Sidrabiņa lietiņš lija
Koprepertuārs CII grupa
1. Edgars Lipors Viens, divi, trīs (Fa)
2. Iveta Tauriņa Putraimu dancis (Fa)
3. Latvīte Cirse Sidrabiņa lietiņš lija
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