
Apstiprinu......................... 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes 

Vadītāja Velta Lekse 

2013.gada 7. janvārī 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 

zēnu koru skates un 1.-4.klašu koru festivāla 

NOLIKUMS 

MĒRĶIS 

 Veicināt Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas skolu koru māksliniecisko izaugsmi, 

pilnveidot audzēkņu individuālās un kolektīva radošās spējas. 

 Motivēt iesaistīties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētku tradīcijas saglabāšanā un procesā. 
UZDEVUMI 

• Apzināt izglītības iestāžu koru kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu; 

• Piedalīties IX Latvijas zēnu koru salidojumā Cēsīs 2013.gada 24.-25.maijā; 

• Izvērtēt skolu zēnu koru un 1.-4..klašu koru muzikālo sniegumu un pedagogu darbu. 

ORGANIZATORI 

 Tukuma novada IP,  mūzikas skolotāju MA. 

DALĪBNIEKI 
Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novadu vispārizglītojošo skolu zēnu un 1.-4.klašu kori. 

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

publiskots. 

NORISES LAIKS UN VIETA 
2013.gada 16.aprīlī, pl.11.30 Tukuma 2.pamatskolā 

NORISE 

Zēnu kori 

I kārta –starpnovadu skate - 2013.gada 16.aprīlī pl.11.30 Tukuma 2.pamatskolā 

II kārta –Kurzeme- 2013.gada 7.maijs, Jelgavā 

II kārtas konkursa dziesmu izloze notiek 5 dienas pirms konkursa un izlozi veic,  

zvanot pa tālruni 67350811 no plkst.8.00-9.00, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv  

III kārta salidojums Cēsīs. 

Repertuārs: 3 dziesmas no salidojuma repertuāra: 

- Izvēles dziesma – no salidojuma repertuāra; 

- Divas izlozes dziesmas. 

VĒRTĒJUMS, APBALVOŠANA 
Konkursā kori piedalās 2 grupās:  

A grupa – vispārizglītojošo skolu ar padziļinātu mūzikas apmācību, interešu izglītības iestāžu un 

mūzikas skolu zēnu kori; 

B grupa – vispārizglītojošo skolu zēnu kori. 

Koru sniegums tiek vērtēts pēc 50 punktu skalas: 

1.pakāpe – 40 – 50 punkti; 

2.pakāpe – 30 – 40 punkti; 

3.pakāpe – 20 – 30 punkti. 

 Koru sniegumu Konkursa I kārtā vērtē mūzikas MA vadītāja izveidota komisija. 

Konkursa II kārtu vērtē VISC apstiprināta žūrijas komisija.  

Trīs dienu laikā pēc katra vēsturiskā novada konkursa rezultātu apkopošanas tiek paziņoti koru 

kolektīvi, kuri kļuvuši par IX Latvijas zēnu koru salidojuma dalībniekiem. 

     Koru – laureātu apbalvošana salidojuma laikā. 
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1.-4.klašu kori 

Repertuārs:  

-Divas brīvas izvēles dziesmas, dažāda rakstura, viena - a cappella. 

- Kopdziesma (nošu materiāls tiks ievietots mājas lapā) 

Uzdevums: sagatavot saldu pārsteigumu citam korim. 

Pēc kopīgā koncerta sportiskas aktivitātes festivāla dalībniekiem. 

 

VĒRTĒJUMS, APBALVOŠANA 

Kori tiek apbalvoti ar Tukuma IP diplomiem. 

 

Pieteikuma anketas nosūtīt līdz 2013.gada 4.aprīlim elektroniski Dacei Perševicai dacepers@gmail.com 

 

 

 Mūzikas MA vadītāja 

Dace Perševica(29517156) 
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Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novadu 

zēnu koru skates un 1.-4.klašu koru festivāla 
 

PIETEIKUMA ANKETA 

 

Izglītības iestāde_______________________________________________________________________ 

 

Kora nosaukums _______________________________________________________________________ 

 

Diriģents(i)____________________________________________________________________________ 

(Vārds, uzvārds) 

Koncertmeistars________________________________________________________________________ 

(Vārds, uzvārds) 

Kontakttālrunis, e-pasta 

adrese__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Repertuārs Dziesmas nosaukums Mūzikas autors Vārdu autors 

Izvēles dziesma 
   

Izlozes dziesma 
   

Izlozes dziesma 
   

 

Dalībnieku skaits kopā (bērni, pedagogi, diriģents) ___________,  

I balss (dalībnieku skaits - bērni, pedagogs) II balss (dalībnieku skaits - bērni, pedagogs)               

    

 

 

 

  

 

Diriģents:  

 

Datums: 

 

 

 


