XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
starpnovadu skolu
koru konkurss
Nolikums
MĒRĶIS
 Veicināt skolēnu kora dziedāšanas tradīcijas, tautas un mūsdienu mūzikas mantojuma
apgūšanu, piedaloties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
 Apzināt izglītības iestāžu koru kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu un pilnveidot koru
māksliniecisko sniegumu.
ORGANIZATORS
Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs.
DALĪBNIEKI
Koru konkursā piedalās kori šādās grupās, kuri uzsākuši gatavoties un piedalījušies novadu
koru skatēs jau 2013./2014.māc.g.
- Zēnu kori (A un B grupas)
- Jauktie kori (A un B grupas)
- 5.-9.klašu kori (A un B grupas)
- Vidusskolas meiteņu kori (A un B grupas).
Ņemot vērā izglītojamo skaitu izglītības iestādē, kā arī citus izglītības programmas īstenošanu
saistītus apstākļus konkrētā izglītības iestādē, iespējams arī šāds dalījums:
- 4.-6.klašu kori (A un B grupas)
- 7.-9.klašu kori (A un B grupas)
- Apvienotie 5.-12.klašu kori vidusskolās ( A un B grupas).
Konkurss notiek divās grupās: A grupa – vispārējās izglītības iestāžu ar padziļinātu mūzikas
apmācību, mūzikas skolu, interešu izglītības iestāžu kori, izglītības iestāžu jauktie kori ar
absolventu piedalīšanos (ne vairāk par 15% no kopējā dalībnieku skaita); B grupa – vispārējās
izglītības iestāžu kori, profesionālās izglītības iestāžu kori.
Konkursā koru sastāvā nedrīkst piedalīties profesionāli mūziķi un dalībnieki, kuri vecāki par
23 gadiem (1992.gads)
Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais
materiāls var tikt publiskots.
NORISE

1.kārta -2015.gada 22.aprīlī plkst.11.00 Talsu Valsts ģimnāzijā. Mēģinājumi no
plkst.8.30
1.kārtā tiek novērtēta koru sagatavotības pakāpe un svētku repertuāra apguve. Kori, kuri
sekmīgi apguvuši repertuāru (5.pielikums), tiek izvirzīti konkursa 2.kārtai.
Konkursa 1.kārtā kori dzied obligāto dziesmu un divas izlozes dziesmas no svētku repertuāra.
Izloze notiek piecas darba dienas iepriekš. Pieteikuma anketu (1.pielikums) nosūta izlozes
dienā.
Koru mākslinieciskais un tehniskais sniegums tiek vērtēts pēc 50 punktu skalas:
1.pakāpe – 40-50 punkti;
2.pakāpe – 30-40 punkti;
3.pakāpe – 20-30 punkti.

2.kārta – 2015.gada 8.maijā plkst.14.00 Talsu Valsts ģimnāzijā. Mēģinājumi no
plkst.10.00.
Pirms 2.kārtas konkursa skates dienā kora diriģents iesniedz žūrijas komisijas sekretāram kora
pieteikumu iespējamajai dalībai svētku Noslēguma koncertā Mežaparka estrādē (3.pielikums)
un kora dalībnieku sarakstu, kuru apstiprinājis skolas direktors (3.un4.pielikums). Konkursa
2.kārtā kori dzied obligāto dziesmu un divas izlozes dziesmas no svētku repertuāra.
Konkursa 2.kārtā dziesmu izloze notiek piecas darba dienas pirms konkursa. Dziesmu izlozi
organizē Talsu novada BJC sadarbībā ar VISC. Obligātā dziesma tiek paziņota septiņas darba
dienas pirms konkursa. Dziedātājiem nav atļauts izmantot nošu materiālus.

3.kārta – koru konkursa fināls notiek 2015.g.8.jūlijā Rīgā, Latviešu biedrības namā, Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Tā norisi nosaka atsevišķs nolikums. Koru fināla dalībnieki
un Noslēguma koncerta dalībnieki tiek paziņoti 2015.g.20.maijā. Noslēguma koncerts un tā
mēģinājumi Mežaparka estrādē notiek no 2015.g.9.-12.jūlijam.
Pieteikuma anketas (1.pielikums) nosūtīt 5 dienas pirms skates uz Talsu novada BJC vai uz epastu antravetra@inbox.lv
Nolikumu sagatavoja
Talsu novada BJC interešu izglītības metodiķe Antra Vētra

1.pielikums
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
koru konkurss
PIETEIKUMA ANKETA

Pilsēta/novads_______________________________________________________________
Izglītības iestāde _____________________________________________________________
Kora nosaukums _____________________________________________________________
Diriģents(i)__________________________________________________________________
Kontakttālrunis______________________________________________________________
e-pasta adrese _______________________________________________________________
Koncertmeistars______________________________________________________________
Repertuārs:
1. Obligātā dziesma _____________________________________________________
(komponists, teksta autors, nosaukums)
2. Izlozes dziesma_______________________________________________________
(komponists, teksta autors, nosaukums)
3. Izlozes dziesma_______________________________________________________
(komponists, teksta autors, nosaukums)

Izglītības iestādes direktors: ______________________
(vārds, uzvārds)

Lūdzam anketu nosūtīt 5 dienas pirms novada koru konkursa.
Talsu novada BJC
antravetra@inbox.lv

____________________
(paraksts)

2.pielikums
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
KORU KONKURSA VĒRTĒJUMA PROTOKOLS
Izglītības iestāde _______________________________
Kora nosaukums/kora veids ______________________
Kora grupa (A/B) ______________________________
Diriģents (i) ___________________________________
Programma:
1. Obligātā dziesma _____________________________
2. Izlozes dziesma ______________________________
3. Izlozes dziesma ______________________________
KORA SNIEGUMA VĒRTĒJUMS
Tehniskais izpildījums
(līdz 25 punktiem)

Vokālais sniegums
(līdz 25 punktiem)

Piezīmes

Tehniskā snieguma vidējā
atzīme

Mākslinieciskais izpildījums
(līdz 25 punktiem)

Kopiespaids
(līdz 25 punktiem)

Piezīmes

Vokālā snieguma
atzīme

Mākslinieciskā izpildījuma
vidējā atzīme

Kopiespaida atzīme

Kopējā atzīme (kopējā punktu summa dalīta ar divi):____________________
Piezīmes:____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_ ______________________________________________________________
40 – 50 punkti – I pakāpes diploms
30 – 39,99 punkti – II pakāpes diploms
20 – 29,99 punkti –III pakāpes diploms
0 – 19.99 punkti – diploms par piedalīšanos
Vērtēja__________________________
Datums__________________________

3.pielikums

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Kora pieteikums
Novads/pilsēta________________________________________________________________
Izglītības
iestāde_________________________________________________________________
Kora veids (zēnu, 5.-9.kl. vai cits, v-sk. meiteņu, jauktais)_________________________________
Kora grupa (A, B)_________________________________________________________________
Diriģents (i) (vārds, uzvārds)________________________________________________________
Diriģenta (u) kontakttālrunis_____________________ e-pasta
adrese__________________________
Dziedātāju kopskaits (bez pavadošām personām)________,
Pavadošās personas un diriģents (i)_________
Dalībnieku skaits pa kora balsīm
Zēnu kori
(2 pavadošās personas, neskaitot 1 diriģentu. Pie katras balss grupas jāpieskaita 1 pieaugušais)
I balss

II balss

5.-9.klašu kori (4.-6.kl., 7.-9.kl., 5.-12.kl.)
(3 pavadošās personas, neskaitot 1 diriģentu. Pie katras balss grupas jāpieskaita 1 pieaugušais)
I balss

II balss

III balss

Vidusskolu meiteņu kori
(2 pavadošās personas, neskaitot 1 diriģentu. Pie kādām no balss grupām jāpieskaita 2 pieaugušie)
I balss

II balss

III balss

Jauktie kori
(2 pavadošās personas, neskaitot 1 diriģentu. Pie kādām no balss grupām jāpieskaita 2
pieaugušie)
I soprāni

II soprāni

alti

tenori

basi

Izglītības iestādes direktors:________________________/paraksts____________
Kora diriģents:________________/paraksts__________________
Pieteikums un dziedātāju saraksts jāiesniedz konkursa žūrijas komisijas atbildīgajam
sekretāram pirms 2.kārtas konkursa skates dienā!

4.pielikums
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Kora dalībnieku saraksts
Izglītības iestāde_______________________________________________
Kora nosaukums______________________________________________
Diriģents____________________________________________________
Īpaši jāiezīmē jaukto koru A grupas dziedātāji – absolventi!
Nr.

Vārds, uzvārds

Dzimšanas gads
(dd.mm.gg.)

Vai piedalās vēl kādā citā
Svētku programmā (deja,
orķestris, koklētāju ansamblis,
vokālais ansamblis)? Norādīt
kādā/ās!

Izglītības iestādes direktors:______________________ paraksts________________
Kora diriģents:_____________ paraksts______________
Dziedātāju saraksts kopā ar pieteikuma anketu jāiesniedz konkursa žūrijas komisijas
atbildīgajam sekretāram pirms 2.kārtas konkursa skates dienā!

5.pielikums
XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 2015
Koru repertuārs
Noslēguma koncerts Mežaparka Lielajā estrādē
1.
2.
3.
4.
5.

Nosaukums
Dievs, svētī Latviju!
Es nāku no mazas tautas
Šķind zemīte, rīb zemīte
Dzied, māsiņa, skaistas dziesmas
Stāvēju, dziedāju

18.
19.

Teici, teici, valodiņa
Kas kaitēja nedzīvot
Stūru stūriem tēvu zeme
Skaisti dziedi, lakstīgala
„Zemes rīts” no cikla „Zeme”
„Kā tevi sauc?” no cikla „Zeme”
„Mana zeme” no cikla „Zeme”
Mana tēvu zeme
Paši skaistākie vārdi
„Melna čūska” no cikla
„Jaunības dziesmas”
„Jūriņ prasa” no cikla „Jaunības
dziesmas”
„Ja tu teiksi” no cikla „Jaunības
dziesmas”
Kalējs kala debesīs
Es atnācu uguntiņu

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Manā sirdī
Saule, Pērkons, Daugava
Dziesma par jautājumu
Tēvzemes etīde
Kalniem pāri
Tikai tā
Mana dziesma

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Autori
Baumaņu Kārļa vārdi un mūzika
Raimonds Pauls, Knuts Skujenieks
Ēriks Ešenvalds, latviešu tautasdziesmas vārdi
Latviešu tautasdziesma Jēkaba Mediņa apdarē
Latviešu tautasdziesma Jūlija Rozīša un Lauras Polences
apdarē
Latviešu tautasdziesma Jāņa Cimzes apdarē
Latviešu tautasdziesma Jāzepa Vītola apdarē
Latviešu tautasdziesma Andra Sējāna apdarē
Latviešu tautasdziesma Raimonda Paula apdarē
Valts Pūce, Igo (Rodrigo Fomins)
Valts Pūce, Igo (Rodrigo Fomins)
Valts Pūce, Igo (Rodrigo Fomins)
Raimonds Pauls, Knuts Skujenieks
Jānis Lūsēns, Māra Zālīte
Kārlis Lācis, Evita Mamaja
Kārlis Lācis, Evita Mamaja
Kārlis Lācis, Evita Mamaja
Andris Kontauts, latviešu tautasdziesmas vārdi
Zigmars Liepiņš, aranžējis Andris Sējāns,
latviešu tautasdziesmas vārdi
Lolita Ritmane, Māra Zālīte
Mārtiņš Brauns, Rainis
Imants Kalniņš, Viktors Kalniņš
Raimonds Pauls, Jānis Peters
Jāņa Aišpura vārdi un mūzika
Uldis Marhilēvičs, Guntars Račs
Renārs Kaupers, Inga Cipe

