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MĒRĶIS 

• Veicināt bērnu un jauniešu interesi un padziļināt zināšanas par latviešu tautas dziesmu 
dziedāšanu un latviešu tautas tradīcijām.  

• Aktivizēt sava novada kultūras apzināšanu un apgūšanu. 
 
ORGANIZATORI 

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs un Kuldīgas novada mūzikas skolotāju 
metodiskā apvienība. 
 
DALĪBNIEKI 

Vispārējās izglītības iestāžu 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. Vēlams katrai novada skolai piedalīties ar 
kādas vecuma grupas komandu/mazo mūzikas kolektīvu. 

 Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un 
audiovizuālais materiāls var tikt publiskots. 

 
 
NORISE 

Sacensība notiek 3 posmos: 
1.posms – Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrā 2018. gada 18. janvārī plkst. 10.30. 
Piedalās dalībnieki, kuri apguvuši dziesmas no Roberta Zuikas sakārtotā tautas dziesmu 
krājuma “Lakstīgala” (skat. pielikumu). Dziesmas jāizpilda a cappella vai ar instrumentālu 
pavadījumu (izņemot klavieres). 
 
2.posms notiek Kuldīgā, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrā, 2018. gada 
31. janvārī plkst. 11.00. 
 
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 u.tml.). 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.  
 
3.posms – noslēguma sarīkojums notiek 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 sacensību novadā vērtē Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra un 
mūzikas skolotāju metodiskās apvienības izveidota un apstiprināta vērtēšanas komisija. Tiek 
vērtēts muzikālākais, atraktīvākais un interesantākais latviešu tautas dziesmas izpildījums, 
zinošākā un erudītākā komanda vai individuālais izpildītājs. Vērtēšana notiek 10 punktu 
skalā – katra pareiza atbilde – 1 punkts. Labākās komandas var saņemt ceļazīmi dalībai 
konkursa 2. kārtā.  

 
PIETEIKŠANĀS 
   Katra skola, vēlams, izvirza vienu komandu, kuru piesaka līdz 2018. gada 
9. janvārim, aizpildot elektronisko  pieteikumu:  
https://goo.gl/forms/VqMPc2mlHnMd9gWK2  
 
 
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra direktore       Inese Astaševska 
 
 
            SASKAŅOTS 
Brasle 
29245272 

https://goo.gl/forms/VqMPc2mlHnMd9gWK2


Pielikums 
Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības  

 “LAKSTĪGALA 2018” dziesmu saraksts 
Kuldīgas novada konkursam 2017./18. m.g. 

 
1.–4. klase 

1. Ai sunīši, nerejieti! 
2. Āvu, āvu baltas kājas 
3. Caur sidraba birzi gāju 
4. Div’ pļaviņas es nopļāvu 
5. Es karāi aiziedams 
6. Jūriņ’ prasa smalku tīklu 
7. Māte cepa kukulīti 
8. Rīga dimd 
9. Seši mazi bundzinieki 
10. Bēdu, manu lielu bēdu 
11. Rikšiem bēr(īt)i es palaidu 
12. Pūt, vējiņi!  
13. Div’ dzelteni kumeliņi 
14. Sijā auzas, tautu meita! 
15. Skaisti dzieda lakstīgala 

5.–9. klase (+ visas 1.–4. kl. dziesmas) 
 

16. Ai bāliņi, Ai bāliņi! 
17. Aiz ezera balti bērzi 
18. Cekulaina zīle dzieda 
19. Čuči, mana līgaviņa! 
20. Div’ dūjiņas gaisā skrēja 
21. Kālabadi galdiņam 
22. Pērkonītis ducināja 
23. Strauja strauja upe teka 
24. Tautiešami apsolīju 
25. Upe nesa ozoliņu 

 
10.–12. klase (+ visas 1.–4. kl., 5.–9. kl. dziesmas) 

 
26. Ģērbies, saule, sudrabota! 
27. Lakstīgala kroni pina 
28. Visi ciema suņi rēja 
29. Karavīri bēdājās 
30. Nu ardievu, Vidzemīte! 
31. Rozēm kaisu istabiņu 
32. Sidrabiņa upi bridu 
33. Trīcēj’ kalni, skanēj’ meži 
34. Tumša nakte, zaļa zāle 
35. Tumša tumša tā eglīte 
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