
Apstiprināts ar  

Aizkraukles novada Interešu izglītības centra 

direktores Zanes Romanovas  

rīkojumu Nr. 1-11/23/5 

III Starptautiskais Bērnu un jauniešu garīgās mūzikas festivāls Aizkrauklē 

 “Soli Deo Gloria” 

 

NOLIKUMS 

 

Interešu izglītības nodarbību īstenošanā un pasākumu organizēšanā jāievēro Ministru 

kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības. 

Vecākiem/izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem sadarbībā ar pedagogiem ir 

pienākums raudzīties, lai izglītojamais neapmeklē nodarbību vai pasākumu, ja viņam ir kādas 

akūtas veselības problēmas vai saslimšanas pazīmes. 

Nodarbībās vai pasākumā iesaistītās puses seko līdzi aktuālajai informācijai un ievēro 

konkrētajā brīdī spēkā esošās epidemioloģiskās un sanitāri higiēniskās prasības, tādējādi ir 

iespējamas atkāpes no nolikuma. 

 

MĒRĶI 

1. Ar mūzikas palīdzību attīstīt, nostiprināt bērnos un jauniešos Latvijai un Eiropai 

tradicionālas  garīgās  vērtības – ticību, mīlestību, savstarpēju sapratni un iejūtību. 
2. Iepazīties un apgūt klasiskās un mūsdienu mūzikas paraugus, rosināt komponistus 

radīt jaunus skaņdarbus ar sakrālu un garīgu tematiku. 

 
UZDEVUMI 

3. Popularizēt Aizkraukles un apkārtējo novadu kultūrvēsturisko mantojumu, 

piesaistot jaunus apmeklētājus no Latvijas un ārzemēm. 

4. Motivēt Aizkraukles un sadarbības novadu un Latvijas bērnu un jauniešu 

mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu celt māksliniecisko līmeni, piedaloties, 

klausoties un vērojot citu vienaudžu sniegumu. 

5. Veicināt bērnu un jauniešu koru radošo darbību un attīstību un atbalstīt bērnu un 

jauniešu nepieciešamību izteikt un apliecināt sevi mūzikas mākslā. 

6. Attīstīt, kopt un pilnveidot koru muzicēšanas tradīcijas, nodrošinot iespējas 

uzstāties, pilnveidojot skatuvisko pieredzi, pieredzes apmaiņu un dalībnieku 

radošās spējas un muzicēšanas prasmi. 
 

ORGANIZATORI 

7. Aizkraukles novada Kultūras pārvalde, Aizkraukles novada Interešu izglītības 

centrs sadarbībā ar vokālās mūzikas jomas koordinatoru novadā, skolēnu koru 

diriģentiem, pašvaldībām, izglītības iestādēm. 

 

DALĪBNIEKI 

8. Bērnu un jauniešu amatierkolektīvi: kori, orķestri, ansambļi, solisti. 

8.1.Bērnu kori (16-50 dalībnieki līdz 16 gadiem ieskaitot); 

8.2.Jauniešu kori (16-50 dalībnieki līdz 25 gadiem ieskaitot); 

8.3.Bērnu vokālie ansambļi (6-12 dalībnieki līdz 16 gadiem ieskaitot); 

8.4.Jauniešu vokālie ansambļi (6-12 dalībnieki līdz 25 gadiem ieskaitot); 



8.5.Solisti (bērni līdz 16 gadiem ieskaitot, jaunieši līdz 25 gadiem ieskaitot); 

8.6.Bērnu un jauniešu orķestri. 

 

NORISE 

9.  Festivāls notiks 2023. gada 22. aprīlī dievnamos Aizkraukles novadā (uzstāšanās 

vietas tiks saskaņotas ar kolektīvu vadītājiem). Festivāla noslēgums Aizkraukles 

Sv. Terēzes no bērna Jēzus Romas katoļu baznīcā Aizkrauklē.  

10.  Kori festivālam sagatavo 10–15 minūšu priekšnesumu, no kura 2–3 garīga rakstura 

dziesmas dzied noslēgumā un divas kopdziesmas: A. Eniņa “Mūsu Tēvs debesīs” 

un V. Zilvera “Soli Deo Gloria”, kuras izpilda kopkorī.  

 

FESTIVĀLA PROGRAMMA 

11. Festivāls ir ikgadējs. Festivāla ietvaros notiek koncerti Aizkraukles novada 

baznīcās,  kur tiek izpildīta Latvijai un Eiropai tradicionālo kristīgo konfesiju 

sakrālā mūzika: mesas, korāļi, motetes, spiričueli, gospeļi, džeza, rokoperu, 

mūziklu fragmenti ar kristīgu tematiku, kas raksturīga Kristus augšāmcelšanās 

laikam. 
 

PIETEIKŠANĀS 

12. Pieteikuma anketu festivālam (1. pielikums) līdz 1. martam iesūtīt Aizkraukles 

novada Interešu izglītības centra metodiķei Leldei Ārei uz e-pastu: 

lelde.are@aizkraukle.lv. 

 

FINANSĒJUMS 

13. Dalību festivālā finansē koru un ansambļu dalībnieki, pārstāvētās izglītības iestādes 

un/vai pašvaldības.  

14. Festivāla dalībnieku nokļūšanu festivāla vietā un dalībnieku ēdināšanu finansē 

dalībnieki, pārstāvētā izglītības iestāde un/vai pašvaldība. 

14.1. Dalībnieku ēdināšanu iespējams pieteikt, aizpildot pieteikuma anketu (1. 

pielikums). 

 

DALĪBNIEKA PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS NOSACĪJUMI 

15. 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. 

16. Dalībnieka pedagogs ir informēts par pilngadīga dalībnieka un nepilngadīga 

dalībnieka vecāka vai aizbildņa rakstisku piekrišanu (2. pielikums) par to, ka 

dalībnieks var tikt fiksēts audio, audiovizuālā un fotogrāfiju veidā un viņa personas 

dati var tikt apstrādāti. 

17. Vecāku/ likumisko pārstāvju apliecinājumu dalībnieki ņem līdzi uz pasākumu.   

 

IDEJAS AUTORS UN SĪKĀKA INFORMĀCIJA PAR REPERTUĀRU 

18. Aizkraukles novada skolu koru virsdiriģents 

Eduards Grāvītis, 29181603  

INFORMĀCIJA PAR ORGANIZATORISKIEM JAUTĀJUMIEM 

19. Aizkraukles novada Interešu izglītības centra metodiķe  

Lelde Āre, 29935934   
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1. pielikums 

 

III Starptautiskā Bērnu un jauniešu garīgās mūzikas festivāla Aizkrauklē 

 “Soli Deo Gloria” 

 

PIETEIKUMA ANKETA 
Iesūtīt līdz 1. martam uz e-pastu: lelde.are@aizkraukle.lv  

 

 

Kolektīva nosaukums  

Kolektīva vadītājs/-a  

Kolektīva vadītāja tālrunis  

Kolektīva vadītāja e-pasts  

Kolektīva dalībnieku skaits  

Īsa autobiogrāfija/ kolektīva darbības 

apraksts 

 

 

 

Festivālā izpildāmā programma (2-3 garīga rakstura dziesmas): 

Komponists Teksta autors Apdares autors Dziesmas 

nosaukums 

    

    

    

 

 

Cita informācija: 

Vai nepieciešama ēdināšana (finansē dalībnieki vai pārstāvētā izglītības iestāde)? 

Jā Nē Cik 

dalībniekiem? 

   

 

 

Anketu aizpildīja: 

 

 

  

Vārds, uzvārds Kontakttālrunis E-pasts 
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2. pielikums 

 

VECĀKU/ LIKUMISKO PĀRSTĀVJU APLIECINĀJUMS 

 

Es, _________________________________________________(vecāka/likumiskā 

pārstāvja vārds, uzvārds), ar savu parakstu apliecinu un piekrītu bērna 

______________________________________________________ (vārds, uzvārds), 

vārda, uzvārda fiksēšanai audio, audiovizuālā, fotogrāfiju veidā un arī video ierakstā 

festivāla “Soli Deo Gloria” ietvaros. Neiebilstu, ka uzņemtie foto un/vai video materiāli 

tiek publicēti Aizkraukles novada un pārstāvēto kolektīvu iestāžu sociālo mediju 

kontos, mājaslapās, laikrakstos.  

 

Esmu informēts/-a, ka:  

✓ datu apstrādes nolūks – popularizēt jauniešu radošās un mākslinieciskās 

aktivitātes un atspoguļot to norises sabiedrības interesēs un kultūrvēsturisko 

liecību saglabāšanā;  

✓ datu glabāšanas ilgums (termiņš) – publiski pieejams, bez termiņa;  

✓ datu apstrādes tiesiskais pamats – piekrišana;  

✓ datu subjektam ir tiesības uz datu pārnesamību; 

✓ datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu; 

✓ datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Datu valsts inspekcijā. 

 

Ar savu parakstu piekrītu, ka Aizkraukles novads veic manu personas datu apstrādi šajā 

vecāku/likumisko pārstāvju apliecinājumā norādītajam mērķim, ievērojot normatīvajos 

aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai. 

 
Aizkraukles novads nav tiesīgs izmantot personas datus godu, cieņu un reputāciju 

aizskarošos materiālos, kā arī izmantot tos ļaunprātīgi ar nolūku pakļaut personu 

negodam, izsmieklam, pārmetumiem un necieņas izrādīšanai. 

 

Vecāka/likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds ___________________________________  

Vecāka/likumiskā pārstāvja paraksts un paraksta atšifrējums _____________________ 

Vecāka/likumiskā pārstāvja telefona numurs _________________________________  

 

_______________, 2023.gada ___. __________  

(apliecinājuma izdošanas vietas nosaukums, datums) 
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