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XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Koru konkursa fināls
Nolikums
MĒRĶIS
Saglabāt un pilnveidot Dziesmu un deju svētku koru dziedāšanas un „koru karu” tradīciju.
Novērtēt Latvijas izglītības iestāžu labāko koru māksliniecisko sniegumu.
ORGANIZATORI
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām un izglītības iestādēm.
DALĪBNIEKI
Koru konkursa finālā jāpiedalās koriem (1.pielikums), kurus pēc II kārtas konkursa
rezultātiem ir izvirzījusi žūrijas komisija.
Kori konkursā piedalās šādās grupās:
o zēnu kori - A un B grupa;
o 5. – 9.klašu kori, 5.-6.klašu kori, 7.-9.klašu kori - A un B grupa;
o apvienotie 5. - 12.klašu kori, vidusskolu meiteņu kori - A un B grupa;
o jauktie kori - A un B grupa;
A grupa – vispārējās izglītības iestāžu ar padziļinātu mūzikas apmācību, mūzikas skolu, interešu
izglītības iestāžu kori; izglītības iestāžu jauktie kori ar absolventu piedalīšanos (ne vairāk par 15%
no kopējā dalībnieku skaita);
B grupa – novadu/pilsētu vispārējās izglītības iestāžu kori, profesionālās izglītības iestāžu kori.
Konkursā koru sastāvā nedrīkst piedalīties profesionāli mūziķi un dalībnieki, kuri vecāki par
23 gadiem (1992.dz.gads). Koru sastāvā drīkst piedalīties tikai attiecīgās izglītības iestādes
audzēkņi un absolventi (A grupa).
Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais
materiāls var tikt publiskots.
NORISE
Koru konkursa fināls notiek 2015.gada 8.jūlijā Rīgas Latviešu biedrības namā un Jāz.Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijā.
REPERTUĀRS
Konkursa finālā kori izpilda trīs dziesmas – obligāto, izlozes un izvēles dziesmu no svētku
noslēguma koncerta „Manā dziesmā tu….” repertuāra. Dziesmas jāizpilda bez nošu partitūras
izmantošanas.
Dziesmu izloze un uzstāšanās secības izloze notiek 2015.gada 6.jūlijā Valsts izglītības
satura centrā, Rīgā, Strūgu ielā 4, 6.telpā:
plkst. 9.30. – 10.00 zēnu kori;
plkst. 10.00 – 10.45 5.-9.klašu un 5.-12.klašu kori;
plkst. 10.45 – 11.30 jauktie kori.
Obligāto dziesmu paziņo 2015.gada 1.jūlijā mājas lapā www.dziedundejo.lv .
Izvēles dziesma jāpaziņo stundas laikā pēc izlozes.
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VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA
o Koru izpildījums tiek vērtēts pēc 100 punktu skalas (2.pielikums).
o Konkursa finālu vērtē VISC apstiprināta žūrijas komisija.
o Konkursa žūrijas lēmumi ir negrozāmi.
o Koru konkursa fināla uzvarētājiem piešķir XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku diplomus un balvas.
FINANSĒJUMS
Koru konkursa fināla norisi finansē no valsts budžeta 42.03.apakšprogrammas „Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētki”.
PROJEKTA VADĪTĀJS
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Rita Platpere,
tālr.67350811, mob.29477531, fakss 67226535, e-pasts: rita.platpere@visc.gov.lv.
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2.pielikums
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
KORU KONKURSA FINĀLA VĒRTĒJUMA PROTOKOLS
Izglītības iestāde _______________________________
Kora nosaukums/kora veids ______________________
Kora grupa (A/B) ______________________________
Diriģents (i) ___________________________________
Programma:
1. Obligātā dziesma _____________________________
2. Izlozes dziesma ______________________________
3. Izvēles dziesma ______________________________
KORA SNIEGUMA VĒRTĒJUMS
Tehniskais izpildījums
(līdz 25 punktiem)

Vokālais sniegums
(līdz 25 punktiem)

Mākslinieciskais izpildījums
(līdz 25 punktiem)

Piezīmes

Tehniskā snieguma
vidējā atzīme

Kopiespaids
(līdz 25 punktiem)

Piezīmes

Vokālā snieguma
atzīme

Mākslinieciskā izpildījuma
vidējā atzīme

Kopiespaida atzīme

Kopējā atzīme:____________________
Piezīmes:________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
85 – 100 punkti – Zelta diploms
70 - 84,99 punkti –Sudraba diploms
60 - 69,99 punkti – Bronzas diploms
Zemāk par 60 punktiem – Diploms par piedalīšanos
Vērtēja__________________________
Datums__________________________
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