
Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 

 5.-9.klašu, 5.-12.klašu koru konkurss „Dziesmai būt!” un zēnu koru 

konkurss “Puikas var!”  , gatavojoties Daugavpils novada bērnu un 

jauniešu jaunrades festivālam “Svētku prieks”  
 

NOLIKUMS 
 

MĒRĶIS 

• Motivēt iesaistīties Latvijas dziesmu svētku tradīcijas saglabāšanā un procesā, 

gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 

• Veicināt Latvijas izglītības iestāžu koru māksliniecisko izaugsmi, pilnveidot audzēkņu 

individuālās un kolektīva radošās spējas. 

• Profesionāli novērtēt koru māksliniecisko izaugsmi. 

 

 ORGANIZATORI 

    VISC sadarbībā ar pašvaldību izglītības pārvaldes/izglītības speciālistu, mūzikas 

skolotāju metodisko apvienību vadītāju, koru virsdiriģentiem, interešu izglītības metodiķiem, 

pašvaldībām un izglītības iestādēm, Daugavpils novada Izglītības pārvaldes sadaļu “interešu 

izglītība”. 

 

 DALĪBNIEKI 

   Latvijas izglītības iestāžu 5.-9.klašu kori, 5.-12.klašu kori, zēnu kori. 

Konkursā kori piedalās divās grupās:  

A grupa – vispārējās izglītības iestāžu ar padziļinātu mūzikas apmācību un interešu 

izglītības iestāžu kori; 

B grupa – vispārējās izglītības iestāžu kori. 

Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un 

audiovizuālais materiāls var tikt publiskots. 

  

NORISE 

I kārta - koru konkurss 2018.gada 29. martā Daugavpils novada kultūras centrā 

II kārta-  

Latgale – 2018.gada 13.aprīlī Jēkabpilī.  

Zēnu korim Latgales kori – 2018.gada 25.aprīlī Daugavpilī; 

 

Pilsētu/novadu/novadu apvienību konkursu žūrijas komisija uz kultūrvēsturisko 

novadu konkursiem izvirza labāko A grupas un B grupas kori.  

 

 Ierodoties uz konkursu, kora diriģents iesniedz žūrijas komisijai izvēles dziesmu nošu 

materiālu 3 eksemplāros. 

 
 REPERTUĀRS 

Konkursā 5.-12. klašu kori izpilda trīs dziesmas: 

• Obligātā dziesma tiks paziņota līdz 2017.gada 31.oktobrim Valsts izglītības satura 

centra mājas lapā www.visc.gov.lv  

• Izvēles dziesma – latviešu tautas dziesmas apdare;  

• Izvēles dziesma –brīvas izvēles dziesma no Daugavpils novada bērnu un jauniešu 

jaunrades festivāla “Svētku prieks” repertuāra. Repertuārs tiks izsūtīts līdz 20127. 

gada 31.oktobrim. 

 

Vienai no izvēles dziesmām jābūt a cappella. 

http://www.visc.gov.lv/


 

• Konkursos I kārtā zēnu kori izpilda 2 dziesmas no salidojuma repertuāra 

(3.pielikums) un 1 brīvas izvēles dziesmu no Daugavpils novada bērnu un jauniešu 

jaunrades festivāla “Svētku prieks” repertuāra. Repertuārs tiks izsūtīts līdz 20127. 

gada 31.oktobrim. 

: - izvēles dziesma; 

- izlozes dziesma;  

- obligātā dziesma. 

 

VĒRTĒJUMS 

Konkursa I kārtu vērtē pašvaldības apstiprināta žūrijas komisija.  

Koru mākslinieciskais un tehniskais sniegums tiek vērtēts pēc 50 punktu skalas (3.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.  

Konkursa II kārtu vērtē VISC apstiprināta žūrijas komisija.   

Korus atbilstoši konkursa rezultātiem apbalvo ar VISC diplomiem vai pateicībām. 

Kultūrvēsturisko novadu konkursu uzvarētāji tiek uzaicināti piedalīties konkursa 

„Dziesmai būt!” laureātu koncertā LU Lielajā aulā 2018.gada 10.maijā, iepriekš saskaņojot 

izpildāmo repertuāru. 

Zēnu koru salidojums 

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.  

 

 

PIETEIKUMU formas līdz 19. martam iesūtāmas iimc@inbox.lv 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.pielikums 

 
Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 

5.-9.klašu, 5.-12.klašu koru konkurss „Dziesmai būt!” 

 

PIETEIKUMA ANKETA 

 

 Daugavpils novada I kārtas konkurss 2018.gada 29. martā 

  

 Pilsēta/novads_______________________________________________________________ 

  

Izglītības iestāde _____________________________________________________________ 

  

Kora nosaukums _____________________________________________________________ 

 

Kopējais kora dalībnieku skaits__________________________________________________ 

  

Diriģents(i)__________________________________________________________________ 

 

Kontakttālrunis______________________________________________________________ 

 

 e-pasta adrese _______________________________________________________________ 

  

Koncertmeistars______________________________________________________________ 

  

Repertuārs (izpildījuma secībā): 

 

1. ____________________________________________________________________ 

                                         (komponists, teksta autors, apdares autors, nosaukums) 

 

 

2. ____________________________________________________________________ 

                                         (komponists, teksta autors, apdares autors, nosaukums) 

 

 

3. ____________________________________________________________________ 

                                         (komponists, teksta autors, apdares autors, nosaukums) 

 

 

4._______________________________________________________________________ 

 

 

  

  

Izglītības iestādes direktors: ______________________  ____________________ 
                               (vārds, uzvārds)                                         (paraksts) 

  

  

 

 Lūdzam anketu nosūtīt līdz 19. martam uz e-pastu iimc@inbox.lv 
 1.pielikums 

 

mailto:iimc@inbox.lv


 
X Latvijas zēnu koru salidojums “Puikas var!” 

 2018.gada 31.maijā-1.jūnijā Cēsīs 
 

PIETEIKUMA ANKETA 

 
 I kārtas konkursam kultūrvēsturiskajā novadā  

 Daugavpils novads  2018.gada 29. marts 
  
  
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 līdz 19. martam uz e-pastu iimc@inbox.lv 
 
  
  

  
3.pielikums 

mailto:iimc@inbox.lv


 
 

X Latvijas zēnu koru salidojums ”Puikas var!” 

2018.gada 31.maijā -1.jūnijā 

Cēsu pils parka estrādē 

 

REPERTUĀRS 

 
1 Krāsainais maršs Renārs Kaupers 

2 Joka pēc alfabēts Renārs Kaupers, Indra Sproģe 

3 Saruna Līga Celma, Inese Zandere 

  

5 dziesmas no cikla  

“Ceļojumi grāmatplauktā” Līga Celma, Inese Zandere 

4 Dzelzgalvju zeme   

5 Princese varde   

6 Melnā runča pamošanās   

7 Policijas suņi   

8 Tu lasi   

9 Ja tu teiksi Kārlis Lācis, Evita Mamaja 

10 Dziesmiņa par lapu Krišu Raimonds Pauls, Leons Briedis 

11 Kur tad tu nu biji Latv.t.dz.Raimonda Paula apd. 

12 Man bij' viena turku pupa Latv.t.dz. Jāņa Erenštreita apd. 

13 Stūru stūriem tēvu zeme Latv.t.dz. Ēvalda Siliņa apd. 

14 Bērnam Arturs Reiniks, Jānis Jaunsudrabiņš 

15 Mēs varam līdzās būt Uldis Marhilēvičs, Guntars Račs 

16 Karoga dziesma Jānis Lūsēns, Rainis 

17 Dievs, svētī Latviju! Baumaņu Kārlis 

18 Daudz laimes, Latvija! Guntars Račs 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 


