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APSTIPRINĀTS 
ar Valkas novada domes  

2015.gada 29.oktobra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.14,4.§) 

  
STARPTAUTISKĀ  JĀŅA  CIMZES  JAUNO  TALANTU  FESTIVĀLA  2016. GADĀ 

N O L I K U M S 
 

I. Vispārīgie noteikumi 
 
1. Starptautisko Jāņa Cimzes (3.pielikums) Jauno talantu festivālu (turpmāk – Festivāls) sadarbībā ar 
Latvijas Nacionālo kultūras centru organizē Jāņa Cimzes Valkas Mūzikas skola un Valkas novada dome. 
2. Festivālā piedalās klavieru, stīgu, akordeona, pūšamo un sitamo instrumentu specialitāšu pārstāvji. 
3. Festivāls veltīts izcilajam latviešu pedagogam Jānim Cimzem. 
4. Festivāla mērķis: 

4.1. sekmēt jauno mūziķu radošo un māksliniecisko izaugsmi; 
4.2. veicināt Latvijas un citu valstu mūzikas skolu pedagogu pieredzes apmaiņu; 
4.3. popularizēt latviešu komponistu skaņdarbus. 

 
II. Festivāla norises laiks un vieta 

 
5. Festivāls notiek katru otro gadu Valkas J.Cimzes Mūzikas skolā, Valkā, Semināra ielā 25. 
6. 2016. gadā festivāla norises laiks no 7. līdz 8. aprīlim. 
 

III. Festivāla dalībnieki 
 
7. Festivāla dalībnieki ir jaunieši un bērni vecumā līdz 16 gadiem (ieskaitot), priekšroka starptautisko 
konkursu laureātiem klavieru, stīgu, akordeona, pūšamo un sitamo instrumentu specialitātēs. 
 

IV. Festivāla programma 
 
8. Festivālā izpildāms viens latviešu komponista skaņdarbs, pārējie ir brīvas izvēles skaņdarbi. 
9. Kopējais uzstāšanās ilgums – no 10 līdz 15 minūtēm. 
10. Festivāla pieteikumā programmā jābūt norādītai katra skaņdarba hronometrāžai. 
 

V. Pieteikšanās festivālam 
 
11. Dalībniekiem līdz 2016. gada 1. februārim jāiesūta pieteikuma anketa uz šādu adresi:  

“Starptautiskais Jāņa Cimzes Jauno talantu festivāls”, J.Cimzes Valkas Mūzikas skola, Semināra ielā 
25, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, Latvija. 

12. Pieteikumu var iesūtīt arī elektroniski uz e-pasta adresi: muzikas.skola@valka.lv. 
13. Pieteikumam nepieciešams pievienot šādus dokumentus un materiālus: 

13.1. Pieteikumu ar festivāla programmu (izpilda datordrukā vai drukātiem burtiem (1.pielikums); 
13.2. Dalībnieka īsa biogrāfija – CV (datordrukā vai drukātiem burtiem) (2.pielikums); 
13.3. Dalībnieka fotogrāfija labā izšķirtspējā (vēlams krāsaina).  

14. Pieteikuma anketas pieejamas Valkas novada interneta mājaslapā www.valka.lv. 
15. Nepilnīgi aizpildīti pieteikumi un pieteikumi bez pielikumiem var tikt neizskatīti vai noraidīti. 
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16. Pēc pieteikumu izskatīšanas uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi ne vairāk kā 12 jaunajiem 
mūziķiem līdz 2016. gada 28. februārim tiks nosūtīts uzaicinājums piedalīties Starptautiskajā Jāņa 
Cimzes Jauno talantu festivālā. 

17. Uzaicinātajiem festivāla dalībniekiem līdz 2016. gada 20. martam jāsamaksā dalības maksa EUR 
35,- (trīsdesmit pieci euro) ar pārskaitījumu uz sekojošu kontu: 

Valkas novada dome 
Reģ. Nr. 90009114839 
AS SEB banka 
LV62UNLA0050014277068 
Ar norādi/mērķi: “Dalībnieka vārds uzvārds, dalības maksa Starptautiskajam J.Cimzes Jauno 
talantu festivālam”. 

18. Ierodoties un reģistrējoties festivālam, jāuzrāda dalības maksas veikšanas apliecinošs dokuments. 
19. Neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta. 

 
VI. Festivāla kārtība un norise 

 
20. Festivāls notiek J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas un Valkas kultūras nama telpās. Izbraukuma 

koncerti paredzēti Latvijā un Igaunijā. 
21. Festivāla dalībnieki tiek nodrošināti ar mēģinājuma laiku un telpām. Mēģinājuma telpas festivāla 

dalībniekiem pieejamas 2016. gada 6. aprīlī no pl.18:00 līdz 20:00 un 7. aprīlī no plkst. 8:00 līdz plkst. 
12:30 un no 15:00 līdz 16:30, iepriekš saskaņojot laiku ar festivāla kontaktpersonu. 

22. Festivāla organizatori sedz ēdināšanas un nakšņošanas izdevumus, kā arī nodrošina transportu uz 
izbraukuma koncertiem. 

23. Nokļūšanu uz festivālu Valkā nodrošina paši dalībnieki. 
24. Festivāla organizatoriem ir tiesības izplatīt/translēt festivāla norisi masu mēdijos.  
25. Dalībnieku uzstāšanās kārtības izloze tiek veikta festivāla atklāšanas ceremonijā un saglabājas visu 

festivāla laiku. 
26. Festivālā skaņdarbus dalībnieki atskaņo, neizmantojot partitūru vai nošu materiālu (atskaņo no 

galvas). 
27.  Pēc iepriekšēja pieprasījuma, saskaņojot ar festivāla kontaktpersonu un saņemot skaņdarbu 

pavadījumus (līdz 1. aprīlim), festivāla organizatori nodrošina dalībniekus ar koncertmeistaru. 
28. Visi festivāla dalībnieki piedalās un atskaņo katrs vienu skaņdarbu pēc organizatoru izvēles festivāla 

noslēguma koncertā Valkas kultūras namā.  
 
 

VII. Festivāla balvas 
 
29. Festivālā piešķir : 

29.1. Galveno festivāla balvu – 100,- EUR (viens simts euro). 
29.2. Skatītāju simpātijas balvu – 50,- EUR (piecdesmit euro).  

30. Festivāla dalībnieku uzstāšanos festivāla pirmajā dienā 7. aprīlī vērtē žūrija, kas darbojas līdz 5 
cilvēku sastāvā un nosaka vienu - Galveno festivāla balvu. 

31. Uzstāšanās festivālā ir publiska, to vēro skatītāji, kas pēc festivāla 7. aprīļa koncerta, iemetot 
speciālā urnā zīmi ar sava izvēlētā dalībnieka vārdu, nosaka Skatītāju simpātijas balvu. Balsu 
skaitīšanu veic organizatoru noteikta komisija. 

32. Visi festivāla dalībnieki, skolotāji un koncertmeistari saņem festivāla piemiņas balvas, pateicības 
rakstus un apliecinājums par profesionālās kompetences pilnveidi. 

33. Žūrijas locekļi nevērtē savus audzēkņus.  
34. Žūrijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams. 
 
 

VIII. Papildus informācija 
 
35. Festivāla organizatoru adrese - J.Cimzes Valkas Mūzikas skola, adrese: Semināra ielā 25, Valkā, 

Valkas novadā, LV-4701. 
36. Kontaktpersona: J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktore Līga Veinberga, tālrunis +371 

64707001, mob.+37129356739; e-pasta adrese – muzikas.skola@valka.lv. 
 
 
 
Valkas novada domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)                    V.A.Krauklis 
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3.pielikums  
Valkas novada domes 

2015. gada 29. oktobra nolikumam Nr.9 
„Starptautiskā Jāņa Cimzes Jauno talantu 

festivāla nolikums 2016.gadā” 
 

 
Jānis Cimze (1814 - 1881) 

 
Jānis Cimze 42 gadus vadīja Vidzemes draudzes skolu skolotāju semināru un izglītoja latviešu 

un igauņu skolotāju pirmo paaudzi. Šie skolotāji vēlāk strādāja savās draudzēs, dibināja un vadīja korus, 

kas lika pamatus latviešu un igauņu Dziesmu svētku kustībai un dažādu kultūras biedrību dibināšanai. 

Valkā ir novadpētniecības muzejs, kurš atrodas bijušajā J.Cimzes vadītajā skolotāju seminārā. 

Tajā ir apskatāma pamatekspozīcija „Vidzemes draudzes skolu skolotāju seminārs un tā audzēkņu 

kultūrizglītojošā darbība. 19.gs. vidus – 20.gs sākums”. 

„Dziesmu rota” 

Jānis Cimze mācību laikā Vācijā ieguva iemaņas koru diriģēšanā un tautas dziesmu melodiju 

apdarināšanā kora dziedāšanai. Šīs prasmes viņš skolotāju seminārā mācīja arī saviem audzēkņiem – 

topošajiem skolotājiem un ērģelniekiem. Pēc mācībām J. Cimzes audzēkņi draudzēs dibināja un vadīja 

korus. Drīz vien radās repertuāra problēma – koriem pietrūka dziesmas. Skolotāju konferencē visi 

vienojās, ka sūtīs tautas dziesmu melodijas, kas var - arī savas apdares, J.Cimzem, kurš tās apkopos 

un izdos. Un J.Cimze ķērās pie liela darba – veica vienkāršo, vienbalsīgo tautas dziesmu melodiju 

apdarināšanu: bagātināšanu, izrotāšanu, lai tās varētu skaisti četrbalsīgi dziedāt kori. Šīs dziesmas 

izdeva krājumā „Dziesmu rota” (1872. - 1884. g., izdeva 8 daļas). 

Jāņa Cimzes apdarinātās tautas dziesmas kori dzied arī mūsdienās. J.Cimze bija pirmais, kurš 

apdarināja tautasdziesmas daudzbalsīgai kora dziedāšanai. Pazīstamākās no J.Cimzes tautasdziesmu 

apdarēm - “Bārenīte”, “Kur tad tu nu biji, āzīti manu?”, “Kur aug mana līgaviņa?”, “Teci, teci, kumeliņi”, 

“Cekulaina zīle dzied”, “Divi sirmi kumeliņi”, “Līgo laiva uz ūdeņa”, “Seši mazi bundzinieki”, “Maziņš biju 

neredzēju”, “Kas tie tādi, kas dziedāja”, “Krauklīt`s sēž ozolā”, “Tūdaliņ, tagadiņ”, “Rīga dimd”, “Div` 

dūjiņas gaisā skrēja”, “Sidrabiņa upi bridu”, “Nu, ar dievu, Vidzemīte”, “Teici, teici, valodiņa”. 

 


