Apstiprināts ar
Valsts izglītības satura centra
2017.gada 27.septembra rīkojumu Nr.4.1-07/105
1.pielikums

X Latvijas zēnu koru salidojums
“PUIKAS VAR!”
NOLIKUMS
MĒRĶIS
 Stiprināt bērnu nacionālo identitāti un valstisko apziņu, sagaidot Latvijas valsts 100gadi.
 Veidot interesi par Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētku kustību un motivēt iesaistīties
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētku tradīcijas procesā.
 Veicināt Latvijas zēnu koru māksliniecisko izaugsmi, pilnveidot audzēkņu individuālās
un kolektīva radošās spējas.
ORGANIZATORI
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību, pašvaldību
izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm.
Koru konkursus vēsturiskajos novados organizē VISC sadarbībā ar pašvaldību izglītības
pārvaldes/izglītības speciālistu, mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītāju, koru
virsdiriģentiem, interešu izglītības metodiķiem, pašvaldībām un izglītības iestādēm.
DALĪBNIEKI
Salidojumā piedalās Latvijas vispārējās izglītības un interešu izglītības iestāžu un
mūzikas skolu zēnu kori, kuri apguvuši salidojuma repertuāru (3.pielikums), piedalījušies koru
kopmēģinājumos un konkursā un izvirzīti salidojuma dalībnieku skaitam. Dalībnieku skaits
salidojumā nepārsniedz – 2000.
NORISES VIETA UN LAIKS
2018.gada 31.maijā-1.jūnijā Cēsīs, Cēsu pils parka estrāde:
1.diena – ierašanās, mēģinājums estrādē, aktivitātes salidojuma dalībniekiem;
2.diena – mēģinājums, dalībnieku gājiens, koncerts, mājupceļš.
Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un
audiovizuālais materiāls var tikt publiskots.
KONKURSU NORISE
I kārta - koru konkursi un kopmēģinājumi pilsētās/novados/novadu apvienībās
2018.gada martā/aprīlī. Atbildīgie - mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītāji, pašvaldību
interešu izglītības speciālisti. Konkursa vērtējuma protokols (2.pielikums) 2 dienu laikā pēc
konkursa jāiesniedz VISC, Rīgā, Strūgu ielā 4, LV – 1003; e-pasts – rita.platpere@visc.gov.lv
II kārta - konkursi kultūrvēsturiskajos novados:
Zemgale – 2018.gada 19.aprīlis, Jelgava;
Kurzeme – 2018.gada 20.aprīlis, Ventspils;
Vidzeme – 2018.gada 24.aprīlis, Valmiera;
Latgale – 2018.gada 25.aprīlis, Daugavpils;
Rīga – 2018.gada 26.aprīlis, Rīga.
Pieteikumus (1.pielikums) koru konkursam kultūrvēsturiskajos novados iesniegt 8 darba
dienas pirms attiecīgā konkursa norises VISC, Rīgā, Strūgu ielā 4, LV – 1003, e-pasts –
rita.platpere@visc.gov.lv

Konkursa dziesmu izloze notiek 7 darba dienas pirms konkursa:
Zemgales kori – 2018.gada 10.aprīlī;
Kurzemes kori – 2018.gada 11.aprīlī;
Vidzemes kori – 2018.gada 13.aprīlī;
Latgales kori – 2018.gada 16.aprīlī;
Rīgas kori – 2018.gada 17.aprīlī;
II kārtas konkursa dziesmu izlozi veic, zvanot pa tālr. 67350811 no plkst.8.30 – 9.30;
REPERTUĀRS
Konkursos I un II kārtā kori izpilda 3 dziesmas no salidojuma repertuāra (3.pielikums):
- izvēles dziesma;
- izlozes dziesma;
- obligātā dziesma.
Obligāto dziesmu katram kultūrvēsturiskajam novadam paziņo konkursa dziesmu izlozes
dienā. Izlozes dienā kora diriģents nosauc arī izvēles dziesmu.
VĒRTĒJUMS, APBALVOŠANA
Konkursā kori piedalās divās grupās:
A grupa – vispārējās izglītības iestāžu ar padziļinātu mūzikas apmācību, interešu
izglītības iestāžu kori, mūzikas skolu kori;
B grupa – vispārējās izglītības iestāžu kori.
Konkursa I kārtu vērtē pašvaldību izglītības pārvaldes apstiprināta žūrijas komisija. Uz II
kārtu tiek izvirzīti kolektīvi, kuri sekmīgi apguvuši salidojuma repertuāru un piedalījušies
apvienoto novadu/pilsētu kopmēģinājumos.
Konkursa II kārtu vērtē VISC apstiprināta žūrijas komisija.
Koru izpildījums tiek vērtēts pēc 50 punktu skalas (4.pielikums):
I pakāpes diploms - 40 – 50 punkti,
II pakāpes diploms - 30 – 39,99 punkti,
III pakāpes diploms - 20 – 29,99 punkti,
pateicība par piedalīšanos - līdz 19,99 punktiem.
Korus atbilstoši konkursa rezultātiem apbalvo ar VISC diplomiem vai pateicībām.
Pēc novadu konkursu rezultātu apkopošanas 2018.gada 3.maijā tiek paziņoti koru
kolektīvi, kuri kļuvuši par X Latvijas zēnu koru salidojuma “Puikas var!” dalībniekiem.
FINANSĒJUMS
Konkursa norisi I kārtā un II kārtā 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 II kārtas 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.

1.pielikums

X Latvijas zēnu koru salidojums “Puikas var!”
2018.gada 31.maijā-1.jūnijā Cēsīs
PIETEIKUMA ANKETA
II kārtas konkursam kultūrvēsturiskajā novadā
________________ (vieta) 2018.gada ___________ (datums)
Pilsēta/novads ________________________________________________________________
Izglītības iestāde _______________________________________________________________
Kora nosaukums _______________________________________________________________
Diriģents(i)____________________________________________________________________
Kontakttālrunis___________________________________________________
e-pasta adrese_____________________________________________________
Dalībnieku skaits kopā (bērni, pedagogi, diriģents) ___________,
I balss (dalībnieku skaits – bērni + pedagogs)

II balss (dalībnieku skaits – bērni + pedagogs)

Izglītības iestādes direktors: _______________________
(vārds, uzvārds)

____________________
(paraksts)

Lūdzam anketu nosūtīt 8 dienas līdz kultūrvēsturiskā novada konkursam.
Adrese: VISC, Rīga, Strūgu iela 4, LV – 1003;
e-pasts – rita.platpere@visc.gov.lv

2.pielikums

X Latvijas zēnu koru salidojums “Puikas var!”
LATVIJAS ZĒNU KORU KONKURSA I KĀRTA

____________________ novadā/pilsētā 2018.gada _________________________
UZ KONKURSA II KĀRTU IZVIRZĪTIE KOLEKTĪVI
Lūdzam anketu aizpildīt drukātiem burtiem!
Nr
Izglītības iestāde
Diriģents
.
(vārds, uzvārds)

Kora Kora
grupa dal.
(A,B) skaits

I kārtā
iegūtie
punkti

UZ KONKURSA II KĀRTU NEIZVIRZĪTIE KOLEKTĪVI

Žūrijas komisijas
sastāvs:____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Anketu sagatavoja ___________________________________
Paraksts __________________
Datums __________________________

Rezultāti jāiesniedz 2 dienu laikā pēc I kārtas konkursa
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļā, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV – 1003, epasts: rita.platpere@visc.gov.lv

3.pielikums

X Latvijas zēnu koru salidojums ”Puikas var!”
2018.gada 31.maijā -1.jūnijā
Cēsu pils parka estrādē
REPERTUĀRS
1 Krāsainais maršs
2 Joka pēc alfabēts
3 Saruna
5 dziesmas no cikla
“Ceļojumi grāmatplauktā”
4 Dzelzgalvju zeme
5 Princese varde
6 Melnā runča pamošanās
7 Policijas suņi
8 Tu lasi
9 Ja tu teiksi
10 Dziesmiņa par lapu Krišu
11 Kur tad tu nu biji
12 Man bij' viena turku pupa
13 Stūru stūriem tēvu zeme
14 Bērnam
15 Mēs varam līdzās būt
16 Karoga dziesma
17 Dievs, svētī Latviju!
18 Daudz laimes, Latvija!

Renārs Kaupers
Renārs Kaupers, Indra Sproģe
Līga Celma, Inese Zandere
Līga Celma, Inese Zandere

Kārlis Lācis, Evita Mamaja
Raimonds Pauls, Leons Briedis
Latv.t.dz.Raimonda Paula apd.
Latv.t.dz. Jāņa Erenštreita apd.
Latv.t.dz. Ēvalda Siliņa apd.
Arturs Reiniks, Jānis Jaunsudrabiņš
Uldis Marhilēvičs, Guntars Račs
Jānis Lūsēns, Rainis
Baumaņu Kārlis
Guntars Račs

4.pielikums

X Latvijas zēnu koru salidojums “Puikas var!”
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 _______________________________
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 – pateicība par piedalīšanos

Vērtēja__________________________

Datums__________________________

