Apstiprināts ar
Valsts izglītības satura centra
2017.gada 13.janvāra rīkojumu Nr.4.1-07/1

III Latvijas skolu jaukto koru salidojums “Kalniem pāri”
NOLIKUMS
MĒRĶIS
 Veicināt Latvijas izglītības iestāžu jaukto koru māksliniecisko izaugsmi, pilnveidot
audzēkņu individuālās un kolektīva radošās spējas.
 Veidot interesi par Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētku kustību un nodrošināt
iespējas jauniešiem iekļauties Dziesmu un deju svētku procesā.
ORGANIZATORI
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību,
pašvaldību izglītības pārvaldēm un interešu izglītības iestādēm.
Koru konkursu organizē VISC sadarbībā ar pašvaldību izglītības pārvaldes/izglītības
speciālistu, mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītāju, koru virsdiriģentiem, interešu
izglītības metodiķiem, pašvaldībām un izglītības iestādēm.
DALĪBNIEKI
Latvijas izglītības iestāžu jauktie kori, kuri sekmīgi apguvuši salidojuma repertuāru
(3.pielikums) un piedalījušies koru kopmēģinājumos.
NORISES VIETA UN LAIKS
2017.gada 20.maijā Valmierā.
Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un
audiovizuālais materiāls var tikt publiskots.
NORISE
Koru kopmēģinājumi pašvaldībās 2017.gada martā un aprīlī. Atbildīgie par to norisi
mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītāji, pašvaldību interešu izglītības speciālisti.
Koru konkursi kultūrvēsturiskajos novados:
Latgale –
2017.gada 20.aprīlī Daugavpilī, Daugavpils Latviešu kultūras centrā;
Rīga –
2017.gada 24.aprīlī;
Kurzeme –
2017.gada 26.aprīlī Talsos, Talsu 2.vidusskolā;
Vidzeme –
2017.gada 27.aprīlī Cēsīs, Cēsu Valsts ģimnāzijā;
Zemgale –
2017.gada 28.aprīlī Jelgavā, Jelgavas 4.vidusskolā.
Koru konkurss notiek divās grupās:
A grupa – vispārējās izglītības iestāžu ar padziļinātu mūzikas apmācību un interešu
izglītības iestāžu kori;
B grupa – vispārējās izglītības iestāžu kori, profesionālās izglītības iestāžu kori.
Pieteikumus (1.pielikums) kultūrvēsturisko novadu koru konkursam iesniegt 10 darba
dienas pirms attiecīgā konkursa norises VISC, Rīgā, Strūgu ielā 4, LV – 1003, fakss 7226535, epasts: rita.platpere@visc.gov.lv .
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Kultūrvēsturiskā novada konkursa dziesmu izloze notiek 5 darba dienas pirms konkursa
VISC Rīgā, Strūgu ielā 4, zvanot pa tālr. 67350811, mob. 29477531 plkst.8.30 – 9.30:
Latgales kori 2017.gada 11.aprīlī;
Rīgas kori 2017.gada 13.aprīlī;
Kurzemes kori –
2017.gada 19.aprīlī;
Vidzemes kori –
2017.gada 20.aprīlī.
Zemgales kori –
2017.gada 21.aprīlī.
REPERTUĀRS
Konkursā kori izpilda 3 dziesmas no salidojuma repertuāra:
- izvēles dziesma;
- izlozes dziesma;
- obligātā dziesma;
Obligāto dziesmu katram kultūrvēsturiskajam novadam paziņo konkursa dziesmu izlozes
dienā.
Izlozes dienā kora diriģents nosauc arī izvēles dziesmu.
Tie izglītības iestāžu kori, kuri gatavojas piedalīties XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētku Noslēguma koncertā 2018.gadā, papildus izlozē dziesmu no šo svētku
repertuāra (4.pielikums).
VĒRTĒŠANA
Konkursu vērtē VISC apstiprināta žūrijas komisija.
Koru izpildījums tiek vērtēts pēc 50 punktu skalas (2.pielikums):
I pakāpes diploms - 40 – 50 punkti,
II pakāpes diploms - 30 – 39,99 punkti,
III pakāpes diploms - 20 – 29,99 punkti,
pateicība par piedalīšanos 0 – 19.99 punkti.
Korus atbilstoši konkursa rezultātiem apbalvo ar VISC diplomiem vai pateicībām.
Pēc novadu konkursu rezultātu apkopošanas 2017.gada 5.maijā tiek paziņoti koru
kolektīvi, kuri kļuvuši par III Latvijas skolu jaukto koru salidojuma dalībniekiem.
FINANSĒJUMS
Konkursa norisi kultūrvēsturiskajos novados nodrošina izglītības iestādes, pašvaldību
izglītības pārvaldes sadarbībā ar VISC.
Koru konkursa kultūrvēsturiskajos novados norises vietas telpu īri, salidojuma koncerta
māksliniecisko izveidi un norisi finansē no valsts budžeta 42.03.apakšprogrammas „Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētki”.
Konkursa dalībnieku piedalīšanos konkursos un salidojumā finansē pašvaldība vai
iestāde, kuru dalībnieki pārstāv. Dalībnieku transporta izdevumus un ēdināšanu finansē
pašvaldības, pašvaldību izglītības pārvaldes.
Koru kultūrvēsturisko novadu konkursa organizatori var noteikt dalības maksu ne vairāk
kā EUR 15,00 no kolektīva.
PROJEKTA VADĪTĀJA
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Rita Platpere,
tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv.
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III Latvijas skolu jaukto koru salidojums “Kalniem pāri”
PIETEIKUMA ANKETA
Kultūrvēsturiskā novada II kārtas konkursam
________________ (vieta) 2017.gada ___________ (datums)
Pilsēta/novads ________________________________________________________________
Izglītības iestāde _______________________________________________________________
Kora nosaukums _______________________________________________________________
Diriģents(i)____________________________________________________________________
Kontakttālrunis___________________________________________________
e-pasta adrese_____________________________________________________
Koris apgūst arī XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Noslēguma koncerta
repertuāru____________________________(jā,nē)
Paredzētais dalībnieku skaits salidojumā kopā (dziedātāji, pedagogi, diriģents) ___________,
Dziedātāju skaits pa balsīm:
I soprāni

II soprāni

I alti

Tenori

II alti

Basi

Izglītības iestādes direktors: ____________________________
(vārds, uzvārds)

_______________________
(paraksts)

Datums _______
Lūdzam anketu nosūtīt ne vēlāk kā 10 dienas pirms kultūrvēsturiskā novada konkursa uz epasta
adresi rita.platpere@visc.gov.lv ; fakss 67226535
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KORU KONKURSA VĒRTĒJUMA PROTOKOLS
Izglītības iestāde _______________________________
Kora nosaukums ________________________________
Kora grupa (A/B) ______________________________
Diriģents (i) ___________________________________
Programma (izpildīšanas secībā)
1. Obligātā dziesma _______________________________
2. Izlozes dziesma _______________________________
3. Izvēles dziesma _______________________________
4. Izlozes dziesma koriem, kuri apgūst arī XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un
XVI Deju svētku Noslēguma koncerta repertuāru ________________________________
KORA SNIEGUMA VĒRTĒJUMS
Tehniskais izpildījums Vokālais sniegums
(līdz 25 punktiem)
(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 – pateicība par piedalīšanos
Vērtēja__________________________

Datums__________________________
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III Latvijas skolu jaukto koru salidojums “Kalniem pāri”
2017.gada 20.maijā Valmierā
Repertuārs
Kā putni dzied

Imants Kalniņš,
Broņislava Martuževa

Ik vakaru dziedāt gāju

Latviešu tautasdziesma Ēvalda Siliņa
apdarē

Izpilda Vidzemes kori un Rīgas
Vidzemes priekšpilsētas kori

Ar bāliņu dancot gāju

Andris Kontauts, latviešu
tautasdziesmas vārdi

Izpilda Kurzemes kori un Rīgas
Kurzemes rajona kori

4.

Aiz ezera augsti kalni

Latviešu tautasdziesma Jurjānu
Andreja apdarē

5.

Kur tu skriesi,
vanadziņi

6.

Rikšiem bērīti es
palaidu

Latviešu tautasdziesma Jurjānu
Andreja apdarē
Ata Auzāna, Artūra Palkeviča
latviešu tautasdziesmas apdare
Edgara Lindes aranžējumā

7.
8.
9.
10.
11.

Pavasaris
Mīla ir kā uguns
Tu, gaišā zeme
Baltā romance
Lai jūs ietu

Jānis Lūsēns, Inese Zandere
Mārtiņš Brauns, Jānis Peters
Raimonds Pauls, Inese Zandere
Arturs Maskats, Ojārs Vācietis
Jānis Lūsēns, Māris Melgalvs

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Lec, saulīte
Zaļā zeme
Vētra nāk!
Gaismas pils
Akmentiņi
Zemeslodes

Raimonds Tiguls, Rasa Bugavičute
Jānis Strazds, Jānis Peters
Raimonds Pauls, Guntars Račs
Jāzeps Vītols, Auseklis
Grupa “Carnival Youth”
Grupa “Instrumenti”
Grupa “The Sound Poets”, Jānis
Aišpurs

1.
2.
3.

18. Kalniem pāri

Izpilda Latgales kori un Rīgas
Latgales priekšpilsētas un Centra
rajona kori
Izpilda Zemgales kori un Rīgas
Zemgales priekšpilsētas un Ziemeļu
rajona kori
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Izlozes dziesmas no XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Noslēguma
koncerta repertuāra vidusskolu un jauniešu koriem, kuri piedalās
III Latvijas skolu jaukto koru salidojumā “Kalniem pāri”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Selga Mence, latviešu tautasdziesma “Gara, gara šī naksniņa”
Volfgangs Dārziņš, Kārlis Jēkabsons “Birzēm rotāts Gaiziņš”
Latviešu tautasdziesma Raimonda Paula apdarē “Sasala jūrīna”
Jānis Lūsēns, Rainis “Karoga dziesma”
Zigmars Liepiņš, Māra Zālīte, aranž. Edgars Linde “Fragments no rokoperas “Lāčplēsis””
Raimonds Pauls, Jānis Peters “Manai dzimtenei”
Mārtiņš Brauns, Rainis “Saule, Pērkons, Daugava”

