Apstiprināts ar
Valsts izglītības satura centra
2018.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.4.1-07/96
2.pielikums

Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei
“LAKSTĪGALA 2019”
NOLIKUMS
MĒRĶIS
Sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras
mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas
saglabāšanā un pilnveidē.
UZDEVUMI
1. Veicināt bērnu un jauniešu interesi un padziļināt zināšanas par latviešu tautas
dziesmu dziedāšanu un latviešu tautas tradīcijām.
2. Aktivizēt skolēnu dzimtā novada kultūras vērtību apzināšanu.
ORGANIZATORI
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības
pārvaldēm un interešu izglītības iestādēm.
DALĪBNIEKI
Vispārējās izglītības iestāžu, 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.
Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi (pielikums Nr.1)
Dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls
var tikt publiskots ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās un mākslinieciskās
aktivitātes un atspoguļot to norises sabiedrības interesēs un kultūrvēsturisko liecību
saglabāšanā.
Dalībnieka pedagogs ir informēts par pilngadīga dalībnieka un nepilngadīga
dalībnieka vecāka vai aizbildņa rakstisku piekrišanu par to, ka dalībnieks var tikt fiksēts
audio, audiovizuālā un fotogrāfiju veidā un viņa personas dati var tikt apstrādāti.
NORISE
Sacensības notiek 2 posmos:
1.posms notiek skolā/pilsētā/novadā/novadu apvienībā 2018.gada novembrī –
2019.gada janvārī. Piedalās dalībnieki, kuri apguvuši dziesmas no Roberta Zuikas sakārtotā
krājuma “Lakstīgala” (pielikumā Nr.2 apgūstamo dziesmu sadalījums pa klašu grupām).
Dziesmas jāizpilda a cappella vai ar instrumentālu pavadījumu (izņemot klavieres).
2.posms notiek kultūrvēsturiskajos novados:
Latgale - 2019.gada 23.janvārī Jēkabpilī;
Kurzeme - 2019.gada 24.janvārī Kuldīgā;
Vidzeme - 2019.gada 25.janvārī Cēsīs;
Zemgale - 2019.gada 30.janvārī Bauskā;
Rīga
- 2019.gada 31.janvārī Rīgā.
Piedalās novadu/pilsētu labākās komandas vai individuālie izpildītāji.
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Sacensību norise:
Mājas darbs – atraktīvā veidā radoši 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). 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.
Dalībnieki, kuri apguvuši visas latviešu tautas dziesmu melodijas un vārdus no
krājuma „Lakstīgala”, var pieteikties ekspreskonkursam novada konkursa dienā un iegūt
īpašo balvu - piemiņas nozīmīti SUDRABA LAKSTĪGALA.
VĒRTĒŠANA
Dziedāšanas 1.posma sacensību novados/pilsētās vērtē pašvaldības izglītības
pārvaldes izveidota vērtēšanas komisija, 2.posma sacensību kultūrvēsturiskajos novados VISC apstiprināta vērtēšanas komisija.
Tiek vērtēts muzikālākais, atraktīvākais un radošākais latviešu tautas dziesmas
izpildījums, zinošākā un erudītākā komanda vai individuālais izpildītājs.
FINANSĒJUMS
2.posma sacensības daļēji finansē no valsts budžeta 42.03.apakšprogrammas „Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētki”, apmaksājot vērtēšanas komisijas darbu, vērtēšanas
komisijas transporta izdevumus, kultūrvēsturisko novadu sarīkojumu vadītāju darbu.
Dalībnieku piedalīšanos pasākumā finansē pašvaldības, pašvaldību izglītības
pārvaldes, iestāde, kuru pārstāv dalībnieki.
PROJEKTA VADĪTĀJS
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Rita Platpere,
tālr.60001623, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv.
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Pielikums Nr.1
Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi
Pielikumā lietoti termini:
1. Dalībnieks – fiziska persona, kura piedalās pasākumā kultūrizglītības, vides interešu
izglītības, tehniskās jaunrades un audzināšanas darba jomā un kuru tieši vai netieši var
identificēt pasākumā laikā. Pilngadīga fiziska persona ir devusi rakstisku piekrišanu
par to, ka var tikt fiksēta audio, audiovizuālā un fotogrāfiju veidā un tikt apstrādāti
viņas personas dati. Nepilngadīgai fiziskai personai līdz 18 gadu vecumam (ieskaitot)
dod rakstisku piekrišanu vecāks vai bāriņtiesas ieceltais aizbildnis. Par pasākuma
dalībnieku nevar kļūt, ja nav rakstiskas piekrišanas.
2. Pārzinis – Valsts izglītības satura centrs, kas nosaka personas datu apstrādes mērķus un
apstrādes līdzekļus, kā arī atbild par personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
3. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu
fizisku personu.
4. Regula – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/679 (2016.gada 27.aprīlis)
par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu
brīvību
apriti
(pieejama
šeit
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679).
5. Pasākums – bērnu un jauniešu radošās un mākslinieciskās aktivitātes (skate, festivāls,
salidojums, konkurss, sarīkojums, izrāžu parāde, izstāde, sacensības u.c.).
6. Apstrāde – jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai
darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana,
reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana,
atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos
pieejamus, saskaņošanai vai kombinēšanai, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
7. Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra,
kura pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā personas datus.
AUDIO, AUDIOVIZUĀLĀS UN FOTO FIKSĀCIJA
1. Šīs sadaļas mērķis ir sniegt informāciju dalībniekam Regulas 13.pantā noteikto
informāciju par pasākuma fiksāciju audio, audiovizuālā un fotogrāfiju veidā.
2. Dalībnieks ir informēts, ka pasākuma norise var tikt fiksēta audio, audiovizuālā un
fotogrāfiju veidā (turpmāk – Fiksācija), pamatojoties uz VISC nolikumu ar nolūku
popularizēt bērnu radošās aktivitātes un atspoguļot to norisi sabiedrības interesēs.
3. Pasākuma norises audio, audiovizuālās fiksēšanas un fotografēšanas rezultātā iegūtais
materiāls neierobežotu laiku tiks saglabāts un publiskots iepriekš norādītajam
nolūkam.
4. VISC ir tiesīgs izmantot Fiksāciju jebkādā veidā kopumā vai pa daļām, atļaut vai
aizliegt tās izmantošanu ar vai bez atlīdzības, saņemt atlīdzību par izmantošanu. Šī
dotā piekrišana ir spēkā visās pasaules valstīs bez laika ierobežojuma. Dalībnieks ir
informēts, ka VISC izmantos šīs tiesības brīvi pēc saviem ieskatiem, tajā skaitā ir
tiesīgs nodot tās tālāk trešajām personām. Dalībniekam ir tiesības pieprasīt no VISC
informāciju par trešajām personām.
5. Dalībnieks var iebilst pret šajā sadaļā noteiktajām darbībām un pieprasīt pārtraukt tās
tikai gadījumā, ja konkrētajā Fiksācijā dalībnieks ir tieši identificējams un VISC ir
tehniski iespējams dzēst konkrēto dalībnieku un/vai neizmantot konkrēto Fiksāciju.
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6. Pasākumā esošie plašsaziņas līdzekļi
darbojas saskaņā ar to profesionālo
darbību regulējošajiem likumiem un atbild par personas datu apstrādi atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
PASĀKUMA PERSONAS DATU APSTRĀDE, TO DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA
1. Šīs sadaļas mērķis ir sniegt pilnīgu informāciju dalībniekam par tās personas datu
apstrādes mērķiem, tiesisko pamatu un sniegt informāciju dalībniekam par personas
datu apstrādes pārzini.
2. Dalībnieka personas dati tiek iegūti un apstrādāti, pamatojoties uz Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.682 „Valsts izglītības satura centra nolikums”.
Saskaņā ar Regulas 6.panta pirmās daļas c) apakšpunktu personas datu apstrāde tiek
veikta, lai nodrošinātu noteiktās prasības.
3. Dalībnieka datu apstrādes mērķi:
3.1. pasākuma popularizēšana, pasākuma atspoguļošana, sabiedrības informēšana par
pasākuma norisi,
3.2. dalībnieka personu datu glabāšana arhivēšanas nolūkiem sabiedrības interesēs un
statistikas nolūkiem.
4. Dalībnieka dati tiek vākti un apstrādāti tikai tādā apjomā un termiņā, cik tas
nepieciešams šajā pielikumā noteikto mērķu un Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasību izpildei. Dalībnieku dati, kas izriet no audio, audiovizuālajām un vizuālajām
fiksācijām, ir pastāvīgi glabājami.
5. Dalībnieka tiesības:
5.1. pieprasīt VISC piekļuvi dalībnieka personas datiem;
5.2. pieprasīt VISC dalībnieka personas datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes
ierobežošanu attiecībā uz dalībnieku, vai tiesības iebilst pret apstrādi;
5.3. iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.
6. Dalībnieka personas datu apstrādes ietvaros VISC nodrošina:
6.1. informācijas sniegšanu dalībniekam saskaņā ar Regulas 13.pantu;
6.2. tehnisko un organizatorisko pasākumu veikšanu dalībnieka personas datu drošības
un aizsardzības nodrošināšanai;
6.3. iespēju dalībniekam labot, dzēst tā sniegtos personas datus, ierobežot un iebilst
pret dalībnieka personas datu apstrādi tiktāl, cik tas nav pretrunā ar VISC
pienākumiem un tiesībām, kas izriet no normatīvajiem aktiem un šo pielikumu.
7. VISC apņemas bez nepamatotas kavēšanās paziņot dalībniekam par personas datu
aizsardzības pārkāpumu gadījumā, ja dalībnieka personas datu aizsardzības pārkāpums
varētu radīt augstu risku dalībnieka tiesībām un brīvībām.
8. Dalībnieks var īstenot savas tiesības, tostarp tiesības uzdot VISC jautājumus, rakstiski
sazinoties ar VISC: visc@visc.gov.lv vai rakstot uz Valsts izglītības satura centru,
Strūgu ielā 4, Rīgā, LV – 1003.
9. Ņemot vērā tehnikas līmeni, īstenošanas izmaksas un apstrādes raksturu, apmēru,
kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un smaguma pakāpes riskus
attiecībā uz dalībnieka tiesībām un brīvībā, VISC īsteno atbilstīgus tehniskus un
organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu tādu drošības līmeni, kas atbilst riskam.
10. Informācija par personas datu apstrādes pārzini:
Valsts izglītības satura centrs, reģistrācijas Nr. 90009115938,
Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
E-pasta adrese: visc@visc.gov.lv
11. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasta adrese: visc@visc.gov.lv.
Pasākuma organizēšanas un rīkošanas gaitā VISC var piesaistīt citus personas datu
apstrādātājus, atbilstoši papildinot ar šo informāciju šo pielikumu.
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Pielikums Nr.2
Apgūstamās dziesmas Lakstīgala 2019
(pa klašu grupām)
1.-4.klase
Ai, sunīši, nerejati (8.lpp)
Aiz kalniņa dūmi kūp (12.lpp.)
Āvu, āvu baltas kājas (18.lpp.)
Bēdu manu, lielu bēdu (20.lpp.)
Caur sidraba birzi gāju (25.lpp)
Div’ dzelteni kumeliņi (31.lpp.)
Div’ pļaviņas es nopļāvu (32.lpp.)
Dzeguze kūko (33.lpp.)
Dzeniet šurpu, ciema gani (35.lpp.)
Es karā(i) aiziedams (43.lpp.)
Es savai māmiņai (44.lpp.)
Jūriņ’ prasa smalku tīklu (50.lpp.)
Līgodama upe nesa (67.lpp.)
Māte cepa kukulīti (70.lpp.)
Maza biju, neredzēju (71.lpp.)
Pūt, vējiņi (84.lpp.)
Rīga dimd (88.lpp.)
Rikšiem bērīti es palaidu (89.lpp.)
Seši mazi bundzinieki (94.lpp.)
Sijā auzas, tautu meita (97.lpp.)
Skaista mana brāļa sēta (100.lpp.)
Skaisti dzied(a) lakstīgala (101.lpp.)
Strauja, strauja upe tecēj’ (102.lpp.)
Visi ciema suņi rēja (116.lpp.)
Ziedi, ziedi, rudzu vārpa (121.lpp.)

5.-9.klase
Ai, sunīši, nerejati (8.lpp)
Aiz kalniņa dūmi kūp (12.lpp.)
Āvu, āvu baltas kājas (18.lpp.)
Bēdu manu, lielu bēdu (20.lpp.)
Caur sidraba birzi gāju (25.lpp)
Div’ dzelteni kumeliņi (31.lpp.)
Div’ pļaviņas es nopļāvu (32.lpp.)
Dzeguze kūko (33.lpp.)
Dzeniet šurpu, ciema gani (35.lpp.)
Es karā(i) aiziedams (43.lpp.)
Es savai māmiņai (44.lpp.)
Jūriņ’ prasa smalku tīklu (50.lpp.)
Līgodama upe nesa (67.lpp.)
Māte cepa kukulīti (70.lpp.)
Maza biju, neredzēju (71.lpp.)
Pūt, vējiņi (84.lpp.)
Rīga dimd (88.lpp.)
Rikšiem bērīti es palaidu (89.lpp.)
Seši mazi bundzinieki (94.lpp.)
Sijā auzas, tautu meita (97.lpp.)
Skaista mana brāļa sēta (100.lpp.)
Skaisti dzied(a) lakstīgala (101.lpp.)
Strauja, strauja upe tecēj’ (102.lpp.)
Visi ciema suņi rēja (116.lpp.)
Ziedi, ziedi, rudzu vārpa (121.lpp.)
Ai, bāliņi, ai, bāliņi (5.lpp.)
Aiz ezera balti bērzi (11.lpp.)
Aiz upītes es uzaugu (13.lpp.)
Lec, saulīte, rītā agri (21.lpp.)
Bērīt’s manis kumeliņš (22.lpp.)
Cekulaina zīle dzied(a) (26.lpp.)
Čuči, mana līgaviņa (27.lpp.)
Divi, divi, kas tie divi (29.lpp.)
Div’ dūjiņas gaisā skrēja (30.lpp.)
Dziedāj’ tautu tīrumā (36.lpp.)
Kālabad(i) galdiņam (51.lpp.)
Kas tie tādi, kas dziedāja? (57.lpp.)
Kurš putniņš dzied tik koši? (60.lpp.)
Kur tu skriesi, vanadziņi? (62.lpp.)
Laimiņai pavaicāju (64.lpp.)
Līgo, laiva, uz ūdeņa (66.lpp.)
Mazs bij’ tēva novadiņ(i)s (72.lpp.)
Ozolīti, zemzarīti (76.lpp.)
Rindām auga ozoliņi (90.lpp.)
Saulīt’ vēlu vakarā (93.lpp.)
Tautiešam(i) apsolīju (103.lpp.)
Trīs jaunas māsas (106.lpp.)
Trīs priedītes siliņā (107.lpp.)
Upe nesa ozoliņu (111.lpp.)
Vai, priedīte, vai, eglīte (112.lpp.)
Zvejnieks mani aicināja (117.lpp.)

10.-12.klase
Ai, sunīši, nerejati (8.lpp)
Aiz kalniņa dūmi kūp (12.lpp.)
Āvu, āvu baltas kājas (18.lpp.)
Bēdu manu, lielu bēdu (20.lpp.)
Caur sidraba birzi gāju (25.lpp)
Div’ dzelteni kumeliņi (31.lpp.)
Div’ pļaviņas es nopļāvu (32.lpp.)
Dzeguze kūko (33.lpp.)
Dzeniet šurpu, ciema gani (35.lpp.)
Es karā(i) aiziedams (43.lpp.)
Es savai māmiņai (44.lpp.)
Jūriņ’ prasa smalku tīklu (50.lpp.)
Līgodama upe nesa (67.lpp.)
Māte cepa kukulīti (70.lpp.)
Maza biju, neredzēju (71.lpp.)
Pūt, vējiņi (84.lpp.)
Rīga dimd (88.lpp.)
Rikšiem bērīti es palaidu (89.lpp.)
Seši mazi bundzinieki (94.lpp.)
Sijā auzas, tautu meita (97.lpp.)
Skaista mana brāļa sēta (100.lpp.)
Skaisti dzied(a) lakstīgala (101.lpp.)
Strauja, strauja upe tecēj’ (102.lpp.)
Visi ciema suņi rēja (116.lpp.)
Ziedi, ziedi, rudzu vārpa (121.lpp.)
Ai, bāliņi, ai, bāliņi (5.lpp.)
Aiz ezera balti bērzi (11.lpp.)
Aiz upītes es uzaugu (13.lpp.)
Lec, saulīte, rītā agri (21.lpp.)
Bērīt’s manis kumeliņš (22.lpp.)
Cekulaina zīle dzied(a) (26.lpp.)
Čuči, mana līgaviņa (27.lpp.)
Divi, divi, kas tie divi (29.lpp.)
Div’ dūjiņas gaisā skrēja (30.lpp.)
Dziedāj’ tautu tīrumā (36.lpp.)
Kālabad(i) galdiņam (51.lpp.)
Kas tie tādi, kas dziedāja? (57.lpp.)
Kurš putniņš dzied tik koši? (60.lpp.)
Kur tu skriesi, vanadziņi? (62.lpp.)
Laimiņai pavaicāju (64.lpp.)
Līgo, laiva, uz ūdeņa (66.lpp.)
Mazs bij’ tēva novadiņ(i)s (72.lpp.)
Ozolīti, zemzarīti (76.lpp.)
Rindām auga ozoliņi (90.lpp.)
Saulīt’ vēlu vakarā (93.lpp.)
Tautiešam(i) apsolīju (103.lpp.)
Trīs jaunas māsas (106.lpp.)
Trīs priedītes siliņā (107.lpp.)
Upe nesa ozoliņu (111.lpp.)
Vai, priedīte, vai, eglīte (112.lpp.)
Zvejnieks mani aicināja (117.lpp.)
Aun, meitiņa, baltas kājas (17.lpp.)
Ciemā daiļa sērdienīte (28.lpp.)
Es uzkāpu kalniņā(i) (45.lpp.)
Gara man šī naksniņa (46.lpp.)
Ģērbies, saule, sudrabota (47.lpp.)
Jāju dienu, jāju nakti (49.lpp.)
Karavīri bēdājās (54.lpp.)
Kur tu ņēmi, bāleliņi (61.lpp.)

6
Lakstīgala kroni pina (65.lpp.)
Lokaties(i) mežu gali (68.lpp.)
Man māmiņa piesacīja (69.lpp.)
Nu ardievu, Vidzemīte (74.lpp.)
Pērkonīt(i)s ducināja (80.lpp.)
Pilna upe baltu ziedu (82.lpp.)
Rozēm kaisu istabiņu (91.lpp.)
Sidrabiņa upi bridu (95.lpp.)
Sidrabota zīle dzied (96.lpp.)
Sīka, maza es dzīvoju (98.lpp.)
Trīcēj’ kalni, skanēj’ meži (105.lpp.)
Tumša nakte, zaļa zāle (108.lpp.)

