1.pielikums
Latvijas Nacionālā kultūras centra
2015.gada 16.novembra rīkojumam Nr.196
2016.GADA LATVIJAS AMATIERU KORU SKATES NOLIKUMS
I.

Vispārīgie jautājumi

1.

Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizētas Latvijas amatieru koru skates
jauktajiem, sieviešu, vīru un senioru koriem 2016.gadā (turpmāk– Skate).
2. Skates mērķi:
2.1. apzināt pilsētas/ novada amatieru koru dalībnieku kvalitatīvo un kvantitatīvo
sastāvu,
2.2. nodrošināt amatieru koru darbības procesa nepārtrauktību,
2.3. veicināt amatieru koru māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību,
2.4. attīstīt, kopt un tālāk pilnveidot Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējai
nozīmīgo izpausmi - koru kopdziedāšanas tradīciju, īpaši sekmējot izpildījumu
a cappella.
2.5. gatavoties 2018.gada Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem;
2.6. gatavoties valsts nozīmes koru nozares 2016.gada pasākumiem (turpmāk –
Pasākumi):
2.6.1. Latvijas sieviešu un vīru koru Salidojumam Cēsīs, 2016.gada 4.jūnijā,
2.6.2. Virsdiriģentu svētkiem Alojā, 2016.gada 21.maijā,
2.6.3. Vidzemes un Latgales Dziesmu dienai Alūksnē, 2016.gada 28.maijā,
2.6.4. Latvijas Senioru koru svētkiem Tukumā, 2016.gada 18.jūnijā,
2.6.5. Kurzemes Dziesmu svētkiem Kuldīgā, 2016.gada 2.jūlijā,
2.6.6. Jāzepa Vītola mūzikas dienām Gaujienā, 2016.gada 22.-23.jūlijā,
2.6.7. XI Latvijas koru saietam Ērgļu novada “Meņģeļos” (Jurjānu Andrejam –
160), 2016.gada 17.septembrī.
3. Skates notiek 2016. gada aprīlī un maijā Latvijas novados un pilsētās (1.pielikums).
II. Rīkotājs
4.
5.

Skati rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs, turpmāk – Centrs, sadarbībā ar
novadu/pilsētu pašvaldībām un koru apriņķu virsdiriģentiem.
Kontaktpersona: Lauris Goss, e-pasts: Lauris.Goss@lnkc.gov.lv, tālr.67288985.
III. Skates dalībnieki

6.
7.

Skates dalībnieks var būt juridisku vai fizisku personu dibināts amatieru koris, kurā ir
ne mazāk kā 16 dalībnieki, un dziedātāji nesaņem atalgojumu.
Skatē piedalās Latvijas amatierkori, kuri elektroniskā veidā iesnieguši pieteikumu
(2.pielikums) Centrā līdz 2016.gada 1.martam un piedalījušies koru apriņķu
virsdiriģentu un Centra organizētajos kopmēģinājumos.
IV. Skates programma

8.

Jauktie kori Skatē dzied trīs dziesmas:
8.1. vienu izlozes skaņdarbu (3.pielikums) no 2018.gada Dziesmu un Deju svētku
Noslēguma koncerta un valsts nozīmes pasākumu, kuros koris piedalās,
repertuāra;

8.2.

vienu izvēles skaņdarbu no 2018.gada Dziesmu un Deju svētku Noslēguma
koncerta un valsts nozīmes pasākumu, kuros koris piedalās, repertuāra;
8.3. vienu brīvas izvēles skaņdarbu a cappella.
9. Sieviešu un vīru kori Skatē dzied trīs dziesmas:
9.1. vienu izlozes skaņdarbu (3.pielikums) no Latvijas sieviešu un vīru koru
Salidojuma repertuāra un valsts nozīmes pasākumu, kuros koris piedalās,
repertuāra;
9.2. vienu izvēles skaņdarbu no Latvijas sieviešu un vīru koru Salidojuma
repertuāra;
9.3. vienu brīvas izvēles skaņdarbu a cappella.
10. Senioru kori Skatē dzied trīs dziesmas:
10.1. vienu izlozes skaņdarbu (3.pielikums) no Senioru koru svētku repertuāra;
10.2. vienu izvēles skaņdarbu no Senioru koru svētku repertuāra;
10.3. vienu brīvas izvēles skaņdarbu.
11.
Pirms skates norises amatieru koris iesniedz žūrijas sekretāram brīvas izvēles
skaņdarba notis trīs eksemplāros.
12. Dziesmu izloze notiek 10 dienas pirms konkrētās koru skates norises pie koru apriņķa
virsdiriģenta (jauktajiem, sieviešu un vīru koriem) vai senioru koru virsdiriģentiem
(senioru koriem).
13. Katrā Skates norises vietā koru apriņķa kopkoris dzied:
13.1. jauktie kori - L.Garūtas «Mūsu Tēvs debesīs» un E.Dārziņa «Lauztās priedes»,
13.2. sieviešu un/vai vīru kori - divas brīvas izvēles dziesmas no Latvijas sieviešu un
vīru koru Salidojuma koprepertuāra dziesmām.
14. Amatieru kora uzstāšanās secību Skatē nosaka koru apriņķa virsdiriģents.
V. Žūrija, vērtēšana un kritēriji
15. Skati vērtē Centra izveidota žūrija ne mazāk kā trīs kora mūzikas ekspertu sastāvā.
16. Žūrija katru amatieru kora izpildīto skaņdarbu vērtē pēc vienotas – 50 punktu
sistēmas (4.pielikums) atbilstoši šādiem kritērijiem:
16.1. mākslinieciskais sniegums;
16.2. tehniskais sniegums.
17. Žūrija Skatē atsevišķi vērtē katru kritēriju ar 0 līdz 25 punktiem:
17.1. 24-25 punkti – izcili;
17.2. 22-23 punkti - ļoti labi;
17.3. 20-21 punkti - labi;
17.4. 18-19 punkti - gandrīz labi;
17.5. 15-17 punkti – apmierinoši;
17.6. 10-14 punkti – vāji;
17.7. 1-9 punkti - ļoti vāji, neapmierinoši;
17.8. 0 punktu – nav novērtējams atbilstoši kritērijam.
18. Katrs Skates dalībnieks vērtējumu iegūst, žūrijas locekļu piešķirtos punktus saskaitot
un dalot ar žūrijas locekļu skaitu.
19. Atbilstoši iegūtajam punktu skaitam katram Skates dalībniekam piešķir kvalitātes
pakāpi un tas saņem Centra izsniegtu diplomu:
19.1. 45 – 50 punkti
Augstākās pakāpes diploms;
19.2. 40 – 44,99 punkti
I pakāpes diploms;

20.
21.
22.
23.

19.3. 35 – 39,99 punkti
II pakāpes diploms;
19.4. 30 – 34,99 punkti
III pakāpes diploms;
19.5. 1 – 29,99 punkti
Pateicība par piedalīšanos.
Amatieru korim ir tiesības saņemt Skates žūrijas ekspertu vērtējumu.
Skates rezultāti tiek protokolēti (5.pielikums), to nodrošina Centrs.
Žūrijas dalību skatē un tās darbu nodrošina Centrs.
Pēc katras skates rezultāti tiek publicēti Centra mājaslapā www.lnkc.gov.lv.
VI. Skates rezultāti un valsts mērķdotācija

24. Skate ir kārtējo Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku starplaika pasākums, tās
rezultātus Centrs ņem vērā, aprēķinot un sadalot valsts mērķdotāciju māksliniecisko
kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām (turpmāk – valsts mērķdotācija), atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada
25.septembra noteikumiem Nr.670 „Kārtība, kādā pašvaldībām tiek aprēķināta un
sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” un atbilstoši
Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.440 „Kārtība, kādā tiek
sadalīta valsts mērķdotācija to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav
pašvaldības”.
25. Valsts mērķdotācijas pretendents ir amatieru koris, kurš ir piedalījies Skatē un
saskaņā ar Skates žūrijas vērtējumu, ko apliecina Skates protokols vai tā kopija, ir
ieguvis Augstākās pakāpes, I, II vai III pakāpes diplomu.
VII. Noslēguma jautājumi
26. Amatieru kora diriģents, parakstot Skates pieteikuma anketu, piekrīt šā nolikuma
nosacījumiem un apņemas izpildīt tajā noteikto, kā arī to, ka koris un tā dalībnieki
skates laikā var tikt fotografēti un foto materiāls var tikt publiskots nekomerciālos
nolūkos.
27. Kora diriģents ir atbildīgs par to, lai skates laikā viņa vadītā kora dalībnieki ievērotu
sabiedrībā pieņemtās morāles un uzvedības normas.
28. Visus izdevumus, kas saistīti ar kora piedalīšanos skatē (piem., transports) sedz kora
dibinātājs.
Direktore

Goss 67228985

S.Pujāte

1.pielikums
2016.gada Latvijas amatieru koru skates nolikumam

Koru skašu norises grafiks
Datums
Diena
02.04.2016 Sestdiena

Apriņķis

Talsu koru apriņķis
Ventspils un Kuldīgas koru apriņķis
Siguldas koru apriņķis
03.04.2016 Svētdiena Bauskas koru apriņķis
Jelgavas koru apriņķis
Valkas, Valmieras koru apriņķis
09.04.2016 Sestdiena Rīga, D.Galejas senioru koru grupa
Rīga, A.Birziņas sieviešu koru grupa
Rīga, I.Cinkusa vīru koru grupa
10.04.2016 Svētdiena Rīga, A.Ikaunieces jaukto koru grupa
Rīga, Ā.Šķepasta jaukto koru grupa
16.04.2016 Sestdiena Rīga, G.Ceplenieka jaukto koru grupa
Rīga, R.Vanaga sieviešu koru grupa
Rīga, M.Klišāna jaukto koru grupa
Rēzeknes koru apriņķis
17.04.2016 Svētdiena Rīga, K.Beinerta jaukto koru grupa
Rīga, I.Teterovska jaukto koru grupa
23.04.2016 Sestdiena Pierīgas koru apriņķis
24.04.2016 Svētdiena Liepājas koru apriņķis
Cēsu koru apriņķis
Limbažu koru apriņķis
29.04.2016 Piektdiena Jēkabpils koru apriņķis
30.04.2016 Sestdiena Saldus un Dobeles koru apriņķis
Aizkraukles koru apriņķis
Daugavpils koru apriņķis
01.05.2016 Svētdiena Madonas koru apriņķis
04.05.2016 Trešdiena Alūksnes, Balvu, Gulbenes koru apriņķis
07.05.2016 Sestdiena Tukuma koru apriņķis
Ogres koru apriņķis

2.pielikums
2016.gada Latvijas amatieru koru skates nolikumam

Pieteikums
Pilns kora nosaukums

Kora dibinātājs (pašvaldība vai
iestāde, pie kuras koris darbojas)

Mākslinieciskais vadītājs

Diriģents/i

Kormeistars/i

Koncertmeistars/i

Vokālais pedagogs /i

Tālrunis

E-pasts

Dziedātāju skaits
*Anketu iesniegt līdz 2016. gada 1.martam

Diriģenta paraksts _______________________________
Datums _________

3.pielikums
2016.gada Latvijas amatieru koru skates nolikumam

Izlozes dziesmas Latvijas amatieru koru skatei
Izlozes dziesmas jauktajiem koriem no 2018.gada Dziesmu un Deju svētku
Noslēguma koncerta repertuāra
•
•
•
•
•
•
•
•

Latviešu tautasdziesma Alfrēda Kalniņa apd. “Dziedot dzimu, dziedot augu” *
Latviešu tautasdziesma Alfrēda Feila apd. “Aiz ezera augsti kalni” *
Pēteris Barisons, Vilis Plūdons
“Pa zvaigžņu ceļu” *
Jānis Lūsēns, Rainis
“Karoga dziesma” (jauna redakcija a
cappella)
Volfgangs Dārziņš, Kārlis Jēkabsons
“Birzēm rotāts Gaiziņš”
Lūcija Garūta
“Mūsu Tēvs debesīs”
Pēteris Plakidis, Vizma Belševica
“Tavas saknes tavā zemē”
Uģis Prauliņš, latviešu tautasdziesmas vārdi “Dievaines”

* saskaņojot ar savu kora apriņķa virsdiriģentu t.s. «mazie kori»
skatē šīs dziesmas var nelozēt
Izlozes dziesmas no Latvijas sieviešu un vīru koru Salidojuma repertuāra
Dziesmas sieviešu koriem
•
•
•
•

Latviešu tautasdziesma Jura Vaivoda apd. “Caur sidraba birzi gāju”
Ilona Rupaine, latgaliešu tautasdziesma “Jumja dziesma”
Jēkabs Graubiņš, latviešu tautasdziesma “Silmala trīcēja dancojot”
Aldonis Kalniņš, Skaidrīte Kaldupe
“Latgalē”

Dziesmas vīru koriem
•
•
•
•
•
•
•

Baumaņu Kārlis, Lapas Mārtiņš
“Latviski lai atskan dziesmas”
Latviešu tautasdziesma Vīgneru Ernesta apd. “Strauja, strauja upe tecēj’”
Emīls Dārziņš, Kārlis Skalbe
“Mūžam zili”
Valters Kaminskis, Imants Ziedonis
“Mūžu mūžos būs dziesma”
Ilze Arne, Ilze Kalnāre
“Ai, Vidzeme”
Juris Kulakovs, Eduards Veidenbaums “Mīlestībā viļņo krūts”
Ēriks Ešenvalds, Andrejs Eglītis
“Brīvība”

Izlozes dziesmas no IV Latvijas Virsdiriģentu svētku Alojā repertuāra
• Ārijs Šķepasts, Fricis Bārda
“Zvaigznes”
(jauktajiem koriem)
• Indra Riše, Māra Cielēna
“Lūgšana par mūsu zemi” (jauktajiem koriem)
• Pēteris Vasks, latviešu tautasdziesmas vārdi “Mūsu dziesma” (sieviešu koriem)
Izlozes dziesmas no Vidzemes un Latgales Dziesmu dienas Alūksnē repertuāra
• Ārijs Šķepasts, Fricis Bārda
“Zvaigznes“
• Latviešu tautas dziesma Gintas Rūses apd. “Čuči, guli, līgaviņa“
• Jānis Lūsēns, Inese Zandere
“Rieta lūgšana“
Izlozes dziesmas no Kurzemes Dziesmu svētku Kuldīgā repertuāra
• Jānis Lūsēns, dainu vārdi 5. daļa no cikla „Līgo dziesmas” (jauktajiem koriem)
• Latviešu tautas dziesma Jāņa Strazda apdarē „Es izjāju prūšu zemi” (jauktajiem
koriem)
• Andris Kontauts
„Sit’, kociņu pie kociņa” (sieviešu koriem)
Izlozes dziesmas no XI Latvijas koru saieta Meņģeļos repertuāra
• Jurjānu Andrejs, Jānis Poruks
“Uz augšu”
(jauktajiem koriem)
• Pēteris Vasks, latviešu tautasdziesmas vārdi “Mūsu dziesma” (sieviešu koriem)
• Emīls Dārziņš, Kārlis Jēkabsons
“Mirdzi kā zvaigzne” (vīru koriem)

•
•
•
•
•
•

Izlozes dziesmas senioru jauktajiem koriem
Latviešu tautas dziesma Daces Štauveres-Aperānes apd. “Ziedi, ziedi, rudzu vārpa”
latviešu tautas dziesma Jāņa Veismaņa apd. “Jūriņ’ prasa”
Ēriks Ešenvalds, Māra Zālīte
“Manas mājas”
Valts Pūce, Igo
“Mana zeme”
Latviešu tautas dziesma Ēvalda Siliņa apdarē “Līgo dziesmas”
Arvīds Žilinskis, Elīna Zālīte
“Mana dzimtene jaukā”

•
•
•
•
•

Izlozes dziesmas senioru sieviešu koriem
Valters Kaminskis, latviešu tautasdziesmas vārdi “Ai, skaistā tēvu zeme”
Latviešu tautasdziesma Romualda Jermaka apd. “Vai tā mana vaina bija”
Latviešu tautasdziesma Valda Breģa apd.
“Aiz upīte jēri brēca”
Latviešu tautasdziesma Valentīna Bērzkalna apd. “ Noriet saule vakarā”
Arvīds Žilinskis, Elīna Zālīte
“Mana dzimtene jaukā”

4.pielikums
2016.gada Latvijas amatieru koru skates nolikumam
Latvijas amatieru koru skates vērtēšanas lapa
2016.gada __._____, (vieta kur, pilsētā/novadā)

Kora pilns nosaukums
Mākslinieciskais vadītājs
Diriģents/i
Kormeistars/i
Koncertmeistars

Skaņdarbs

Mākslinieciskais
sniegums
(1-25 punkti)

Tehniskais
sniegums
(1-25 punkti)

1.
2.
3.
Komentāri

Žūrijas komisijas pārstāvis:

__________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

5.pielikums
2016.gada Latvijas amatieru koru skates nolikumam
Latvijas amatieru koru skates žūrijas protokols
2016.gada __._____, ________________(vieta kur, pilsētā/novadā)

N.p.k.

Kora pilns nosaukums

Mākslinieciskais
vadītājs

Punkti

Pakāpe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Žūrijas komisija:

__________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

__________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

__________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

