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Tukuma, Engures, Jaunpils novadu skolu 

5.-9.klašu koru konkurss 

„Dziesmai būt!” 
 

NOLIKUMS 
 

MĒRĶIS 

 Veicināt Latvijas izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru māksliniecisko izaugsmi, 

pilnveidot audzēkņu individuālās un kolektīva radošās spējas. 

 Motivēt iesaistīties Latvijas dziesmu svētku tradīcijas saglabāšanā un procesā, 

gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 

 Profesionāli novērtēt skolu koru muzikālo sniegumu un pedagogu darbu, 

gatavojoties Latvijas izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru konkursam „Dziesmai 

būt!” un laureātu koncertam 2013.gada 10.maijā LU Lielajā aulā. 

ORGANIZATORI 

  Tukuma novada IP, Mūzikas skolotāju MA. 

DALĪBNIEKI 
   Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas skolu 5.-9.klašu kori. 

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

audiovizuālais materiāls var tikt publiskots. 

NORISES VIETA UN LAIKS 

I kārta -2013.gada 21.martā pl.11.00 Tukuma 2.pamatskolā.  

Skatē piedalās visi tarificētie skolu 5.-9.klašu kori. 

II kārta –Zemgale, 2013.gada 11.aprīlī Jelgavā 

Laureātu koncerts LU Lielajā aulā 2013.gada 10.maijā. 

Pieteikuma anketas (pielikumā) jāiesūta līdz 2013.gada 14.martam  

Dacei Perševicai elektroniski: dacepers@gmail.com 

Repertuārs: 3 dziesmas: 
 Obligātā dziesma – viena dziesma pēc brīvas izvēles no dotā 

repertuāra  

A un B grupas koriem. 

A grupa: 1)Austriņa, latv. t. dz. vārdi „Dancāšanas dziesma” 

2)I.Arne, zviedru t. dz. vārdi K. Skujenieka atdz. „Reiz 

dzīvoja viens kalpa zēns” 

3)S.Mence, K.Skalbe „Saulīte”. 

B grupa: 

1)M.Lasmanis, latviešu t.dz. „Saules meita, Mēness dēls” 

2)I.Rupaine, latviešu t.dz. „Māte gāja klētī” 

3)V.Zilveris „Spēles dziesmiņa bērniņam”. 

 Izvēles dziesma – latviešu tautas dziesmas apdare 

 Izvēles dziesma – brīvas izvēles dziesma. 

Vienai no izvēles dziesmām jābūt a cappella. 

Skatē piedalās visi tarificētie skolu  5.-9.klašu kori. 

VĒRTĒŠANA 
Koru mākslinieciskais un tehniskais sniegums tiek vērtēts pēc 50 punktu 

skalas (pielikumā vērtēšanas kritēriji). Konkursā kori piedalās divās grupās:  

mailto:dacepers@gmail.com


A grupa – vispārējās izglītības iestāžu ar padziļinātu mūzikas apmācību un 

interešu izglītības iestāžu kori; 

B grupa – vispārējās izglītības iestāžu kori. 

 

Žūrijas komisija vērtē koru māksliniecisko un tehnisko sniegumu pēc 50 

punktu skalas  
1.pakāpe – 40 – 50 punkti; 
2.pakāpe – 30 – 40 punkti; 
3.pakāpe – 20 – 30 punkts. 

 

Pēc skates konkursa žūrijas komisija uz kultūrvēsturisko novadu konkursiem izvirza 

labākos A grupas un B grupas korus. Pieteikumus (pielikumā) kultūrvēsturisko 

novadu koru konkursam iesniegt 3 darba dienas pirms attiecīgā konkursa norises 

VISC, Rīgā, Strūgu ielā 4, LV – 1003, fakss 67226535, e-pasts: 

rita.platpere@visc.gov.lv 
 Ierodoties uz konkursu, kora diriģents iesniedz žūrijas komisijai izvēles 

dziesmu nošu materiālu 3 eksemplāros. 

Konkursa II kārtu vērtē VISC apstiprināta žūrijas komisija.   
Vēsturisko novadu konkursu uzvarētāji tiek uzaicināti piedalīties konkursa 

„Dziesmai būt!” laureātu koncertā LU Lielajā aulā 2013.gada 10.maijā, iepriekš 

saskaņojot izpildāmo repertuāru. 

     Koru – laureātu apbalvošana koncerta laikā.  
 

 

Mūzikas MA vadītāja  

Dace Perševica(29517156) 
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1.pielikums 

 

 

Tukuma, Engures, Jaunpils novadu skolu  

vidusskolas koru skates un 5.-9.klašu koru konkurss  

„Dziesmai būt!” 

 

PIETEIKUMA ANKETA 

Izglītības iestāde_____________________________________________ 

 

Kora kolektīvs_______________________________________________ 

 

Diriģenta vārds, uzvārds_______________________________________ 

 

Koncertmeistara vārds, uzvārds__________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Tālruņi, e-pasta adrese_________________________________________ 

 

Dalībnieku skaits:_______________________ 

REPERTUĀRS: 

1. Obligātā dziesma___________________________________________ 

                           ( komponists, teksta autors, nosaukums) 

 

2. Izvēles dziesma____________________________________________ 

                             ( latviešu tautas dziesmas apdares autors, nosaukums) 

 

3. Izvēles dziesma___________________________________________ 

                             ( komponists, teksta autors, nosaukums) 

 

                                                                                                             

Datums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2.pielikums 

Latvijas izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru konkurss „Dziesmai būt!” 

KORA VĒRTĒJUMA PROTOKOLS 

Izglītības iestāde: __________________________________________ 

Kora nosaukums:  __________________________________________ 

Kora grupa: _______________________________________________ 

Diriģents:  ________________________________________________ 

Programma: 

1. Obligātā dziesma 

__________________________________________________ 

2. Izvēles dziesma 

___________________________________________________ 

3. Izvēles dziesma 

___________________________________________________ 

 
KORA SNIEGUMA VĒRTĒJUMS 

 Tehniskais izpildījums 

(līdz 25 punktiem) 
Vokālais sniegums 

 (līdz 25 punktiem) 
Mākslinieciskais izpildījums 

(līdz 25 punktiem) 
Kopiespaids 

(līdz 25 punktiem) 
1.  

 

 

 

 

 

  

 

 

2.  

 

 

   

3.  

 

 

   

 
Tehniskā snieguma vidējā 

atzīme 

Vokālā snieguma 

atzīme 

Mākslinieciskā izpildījuma 

vidējā atzīme 

Kopiespaida atzīme 

 

 

   

 
Galīgā atzīme____________________________________________  

(kopējā punktu summa dalīta ar divi)  
Piezīmes:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________  
 

40 – 50 punkti – I pakāpes diploms 

30 – 40 punkti – II pakāpes diploms 

20 – 30 punkti –III pakāpes diploms 

0 – 20 punkti – pateicība par piedalīšanos 

Vērtēja______________________________________________________________

Datums__________________________ 

 


