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NOLIKUMS Nr.2016/1
Aizkrauklē
APSTIPRINĀTS
ar Aizkraukles novada domes
2016.gada 27.aprīļa sēdes
lēmumu Nr.85 (protokols Nr.6, 25.§)

PAR 2016.gada AIZKRAUKLES KORU APRIŅĶA
AMATIERU KORU SKATI
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I. Vispārīgie jautājumi
Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizētas Aizkraukles koru apriņķa amatieru koru
skate jauktajiem, sieviešu, vīru un senioru koriem 2016.gadā (turpmāk – Skate).
Skates mērķi:
2.1.
apzināt Aizkraukles apriņķa 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:
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.
Skate notiek 2016.gada 30.aprīlī, plkst.10.30, Aizkraukles novada ģimnāzijā.
II. Rīkotājs
Skati rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs, sadarbībā ar Aizkraukles novada
pašvaldību un Aizkraukles koru apriņķa koru virsdiriģenti Mariku Austrumu,
tālr. 29145943.
III. Skates dalībnieki
Skates dalībnieks var būt juridisku vai fizisku personu dibināts amatieru koris, kurā ir ne
mazāk kā 16 dalībnieki, un dziedātāji nesaņem atalgojumu.
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Skatē piedalās Aizkraukles apriņķa amatierkori, kuri elektroniskā veidā iesnieguši
pieteikumu (2.pielikums) Latvijas nacionālajā kultūras Centrā līdz 2016.gada 1.martam
un piedalījušies koru apriņķu virsdiriģentu un Centra organizētajos kopmēģinājumos.
IV. Skates programma
Jauktie kori Skatē dzied trīs dziesmas:
8.1.
vienu izlozes skaņdarbu 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 capella.
Sieviešu un vīru kori skatē dzied trīs dziesmas:
9.1.
vienu izlozes skaņdarbu no Latvijas sieviešu un vīru koru Salidojuma repertuāra
9.2.
vienu izvēles skaņdarbu no Latvijas sieviešu un vīru koru Salidojuma repertuāra;
9.3.
vienu brīvas izvēles skaņdarbu a capella.
Senioru kori skatē dzied trīs dziesmas:
10.1. vienu izlozes skaņdarbu no Senioru koru repertuāra;
10.2. vienu izvēles skaņdarbu no Senioru koru svētku repertuāra;
10.3. vienu brīvas izvēles skaņdarbu.
Pirms skates norises amatieru koris iesniedz žūrijas sekretāram brīvas izvēles
skaņdarba notis trīs eksemplāros
Dziesmu izloze notiek 10 dienas pirms konkrētās koru skates norises, t.i., 20.aprīlī no
plkst.10.00 – 13.00, zvanot pa tālr. 29145943 Aizkraukles apriņķa koru
virsdiriģentei Marikai Austrumai;
12.1. koru diriģents iesniedz pieteikuma anketu (1.pielikums) apriņķa
virsvadītājai, nosūtot pa e-pastu autrumamarika@inbox.lv līdz 27.aprīlim.
Aizkraukles koru apriņķa skatē apriņķa kopkoris dzied:
13.1. jauktie kori : 1) Alfr.Kalniņš „Dziedot dzimu”
2) E.Dārziņš „Lauztās priedes”
13.2. sieviešu un vīru koris: „Caur sidraba birzi gāju”, latv.t.dz. J.Vaivoda apd. un
E.Melngailis „Meita sēde kuražās”.
V. Žūrija, vērtēšana un kritēriji
Skati vērtē Latvijas Nacionālā kultūras centra izveidota žūrija trīs kora mūzikas ekspertu
sastāvā.
Žūrija katra kora izpildīto skaņdarbu vērtē pēc vienotas – 50 punktu sistēmas atbilstoši
kritērijiem:
15.1. mākslinieciskais sniegums;
15.2. tehniskais sniegums.
Žūrija skatē atsevišķi vērtē katru kritēriju ar 0 līdz 25 punktiem.
Skates noslēgumā skates dalībnieki saņem žūrijas ekspertu vērtējumu.
Skates rezultāti tiek protokolēti, to nodrošina LNKC.
Pēc katras skates, rezultāti tiek publicēti LNKC mājas lapā www.lnkc.gov.lv.
VI. Skates rezultāti un valsts mērķdotācija
Skate ir kārtējo Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku starplaika pasākums, tās
rezultātus LNKC 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
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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”
Valsts mērķdotācijas pretendents ir amatieru koris, kurš ir piedalījies skatē un saskaņā ar
žūrijas vērtējumu, ko apliecina skates protokols vai tā kopija, ir ieguvis Augstākās
pakāpes, I, II vai III pakāpes diplomu.
VII. Papildus noteikumi
Kora diriģents ir atbildīgs par to, ka skates laikā viņa vadītā kora dalībnieki ievērotu
sabiedrībā pieņemtās morāles un uzvedības normas.
VII. Vispārējie noteikumi
Skates dalības maksa katram kolektīvam – 10 EUR.
Dalības maksu jāveic līdz 2016.gada 30.aprīlim.
Rēķinu izrakta Aizkraukles kultūras nama lietvede Edīte Pīķe–Kubraka, tālr. 26454272,
65122684 e-pasts: editepk@inbox.lv, savlaicīgi nosūtot katras pašvaldības rekvizītus.
Dalības maksu varēs samaksāt arī skates dienā, skaidrā naudā, pretī saņemot stingrā
uzskates kvīti.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums
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1.pielikums
2016.gada Aizkraukles koru apriņķa
amatieru koru skates Nolikumam
Aizkraukles koru apriņķa amatieru koru skates
PIETEIKUMS
2016.gada 30.aprīlis
Pie kādas iestādes darbojas

Kora pilnais nosaukums
Mākslinieciskais vadītājs
Diriģents/i

Kormeistars/i

Koncertmeistars/i

Dziesmas nosaukums

Mūzikas autors

Teksta autors

1.

2.

3.

Pieteikuma anketu nosūtīt pa e-pastu: austrumamaruka@inbox.lv līdz 2016.gada
27.aprīlim
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2.pielikums
2016.gada Aizkraukles koru apriņķa
amatieru koru skates Nolikumam

PIETEIKUMS
Pilns kora nosaukums
Kora dibinātājs (pašvaldība vai iestāde,
pie kura koris darbojas)
Mākslinieciskais vadītājs
Diriģents/i

Kormeistars/i

Koncertmeistars/i
Vokālais pedagogs/i
Tālrunis
E-pasts
Dziedātāju skaits
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