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XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Tautas mūzikas koncerts „Lai balstiņas tālu skan!”
Nolikums
MĒRĶIS
Nodrošināt iespēju mazajiem mūzikas kolektīviem augstā mākslinieciskā sniegumā
demonstrēt mūzikas žanru daudzveidību vienotā XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku (turpmāk - Svētki) Tautas mūzikas koncerta „Lai balstiņas tālu skan”
programmā, popularizējot tautas dziesmas un sekmējot tautas kultūrvēsturiskā mantojuma
apgūšanu un saglabāšanu jaunās paaudzes un sabiedrības vidū.
ORGANIZATORI
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām un izglītības
iestādēm.
VIETA UN LAIKS
Tautas mūzikas koncerts notiks 2015.gada 8.jūlijā plkst.18.00 koncertzālē „Rīga”,
Akadēmijas laukumā 1, Rīgā.
Mēģinājumi:
2015.gada 7.jūlijs plkst.8.00 – 22.00;
2015.gada 8.jūlijs plkst.8.00 – 17.00.
DALĪBNIEKI
Vispārējās izglītības, speciālās izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības
iestāžu vokālā žanra mazie mūzikas kolektīvi, interešu izglītības programmās iesaistītie
mūzikas skolu, kultūras namu un kultūras centru bērnu vokālie ansambļi un Latvijas
izglītības iestāžu instrumentālie ansambļi un lauku kapelas saskaņā ar Pielikumu.
NOSACĪJUMI
Koncerta rīkotājiem ir tiesības pieņemt citus lēmumus, kas saistoši svētku
sagatavošanai un norisei.
Kolektīvā dzied vai muzicē ne vairāk kā 15 dalībnieki.
Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un
audiovizuālais materiāls var tikt publiskots.
FINANSĒJUMS
Tautas mūzikas koncerta norises nodrošināšana tiek finansēta no valsts budžeta
42.03. apakšprogrammas „Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki”.
PROJEKTA VADĪTĀJA
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra
Strikaite, tālr.67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv.
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Kolektīvs
Ventspils Centra sākumskolas 4.klases vokālais ansamblis
Valmieras Pārgaujas sākumskolas vokālais duets
Grobiņas pamatskolas vokālais ansamblis „Con brio”
Ķekavas vidusskola vokālais ansamblis „Rasa”
Līvānu Bērnu un jauniešu centra vokālā studija „Spurgaliņas”
Balvu novada Tilžas vidusskolas vokālais ansamblis ,,VARBŪT”
Rīgas 45.vidusskols vokālais ansamblis „Animato”
Limbažu bērnu un jauniešu centra vokālā grupa „Pogas”
Rēzeknes 1.vidusskolas meiteņu vokālais ansamblis „Noskaņa”
Ventspils pilsētas Kultūras centra vokālais ansamblis „Mazā prinča
planētas”
Burtnieku novada Valmieras pagasta kultūras nama meiteņu vokālais
kvartets
Ogres mūzikas skolas vokālais ansamblis
Lielvārdes novada kultūras nama „Lielvārde” bērnu vokālās studijas
„Mikauši” vidējās grupas ansamblis
Jēkabpils Valsts ģimnāzijas vokālā grupa „Horizontāli”
Rīgas Latviešu biedrības bērnu vokālā ansambļa „Knīpas un Knauķi”
grupa „Cīrulīši”
Rīgas 6.vidusskolas jauktais vokālais ansamblis „Lai top”
Dobeles Valsts ģimnāzijas zēnu vokālais ansamblis „KPTT”
Kuldīgas kultūras centra zēnu vokālais ansamblis „TRIUMFS”
Āgenskalna Valsts ģimnāzijas jauktais vokālais ansamblis
Ventspils Centra sākumskolas zvanu ansamblis „Saules zvani”
Alojas novada Vilzēnu tautas nama ritma grupa „Radiridirī”
Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas lauku kapela „Dimdari”
Limbažu bērnu un jauniešu centra lauku kapela „Eži”
Babītes Mūzikas skolas sitaminstrumentu ansamblis „Mazais
bundzinieks”
Rīgas Kultūras un atpūtas centra „Imanta” koklētāju ansamblis
„Raksti”
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