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NOLIKUMS  

Rīgā 

02.10.2017.  Nr.1-2/9 

Izdots saskaņā ar  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmo daļu,  

Latvijas Nacionālā kultūras centra nolikuma 4.7.punktu  

 

Latvijas amatieru koru 2018.gada skates nolikums 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizētas Latvijas jaukto, sieviešu, vīru, senioru koru 

un ārvalstu latviešu amatieru koru (turpmāk - koris) skate 2018.gadā (turpmāk– Skate). 

2. Skates mērķi: 

2.1. nodrošināt koru darbības procesa nepārtrauktību un veikt XXVI Vispārējo latviešu 

Dziesmu un XVI Deju svētku (turpmāk – Svētki) Noslēguma koncerta un Senioru 

koru koncerta koprepertuāra apguves pārbaudi; 

2.2. veikt Svētku dalībnieku atlasi; 

2.3. apzināt koru dalībnieku kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu; 

2.4. veicināt koru māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību; 

2.5. attīstīt, kopt un tālāk pilnveidot Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējai 

nozīmīgo izpausmi - koru kopdziedāšanas tradīciju, īpaši sekmējot izpildījumu a 

cappella; 

3. Skate notiek 2018.gada martā un aprīlī Latvijas novados un pilsētās (1.pielikums). 

II. Skates rīkotājs 

4. Skati rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs, turpmāk – Centrs, reģ.Nr.90000049726, 

adrese: Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1365. Kontaktinformācija: e-pasta adrese: 

lnkc@lnkc.gov.lv, tālr. +371 67228985, mob. +371 26436135, mājaslapas adrese: 

www.lnkc.gov.lv, sadarbībā ar Latvijas novadu/pilsētu pašvaldībām un koru apriņķu 

virsdiriģentiem.  

5. Kontaktpersona: Koru un vokālo ansambļu eksperts Lauris Goss, tālr. (+371) 67228985, 

e-pasts: Lauris.Goss@lnkc.gov.lv 

III. Skates dalībnieks  

6. Skates dalībnieks var būt juridiskas vai fiziskas personas dibināts koris Latvijā vai 

ārvalstīs, kas ir gatavojies Svētkiem - 2017.gadā ir piedalījies koru Svētku repertuāra 

apguves skatēs un kopmēģinājumos. Kora sastāvā ir ne mazāk kā 16 dalībnieki. Senioru 

korī ne vairāk kā 10 procenti kora dziedātāju ir jaunāki par 55 gadiem. 

7. Skatē piedalās koris: 

7.1. kura diriģents līdz 2018.gada 1.februārim Centra mājaslapā ir aizpildījis un iesniedzis 

elektronisko pieteikuma anketu par dalību Skatē. 

7.2. ne mazāk kā 75% dalībnieku sastāvā ir piedalījies visos Centra un koru apriņķu 

virsdiriģentu organizētajos kopmēģinājumos. 

8. Kora diriģents elektroniski līdz 2018.gada 1.februārim Centram iesniedz kora dziedātāju 

sarakstu (2.pielikums). 

9. Viens kora dziedātājs Skatē drīkst piedalīties ne vairāk kā trīs amatieru koros. Kora 

dziedātāji nesaņem atalgojumu kā Latvijas Radio kora, Valsts Akadēmiskā kora „Latvija”, 

Latvijas Nacionālās operas kora vai Rīgas kamerkora „Ave Sol” mākslinieki, ja vien tie 

nav kora tiešas mākslinieciskās un saimnieciskās darbības nodrošināšanai algoti pilnas vai 

http://www.lnkc.gov.lv/
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nepilnas slodzes darbinieki, un kuru skaits kopā ar citiem kora darbības nodrošināšanai 

algotiem darbiniekiem nepārsniedz 4. 

10. Koris Skatē piedalās savā koru apriņķī. Koris, attaisnojošu iemeslu dēļ, drīkst piedalīties 

Skatē citā koru apriņķī, to rakstveidā saskaņojot ar Centru un sava novada/pilsētas 

Dziesmu svētku koordinatoru un koru apriņķa koru virsdiriģentu. 

11. Koru uzstāšanās secību Skatē nosaka koru apriņķa virsdiriģents. 

12. Ārvalstu latviešu koru kvalitāte tiek vērtēta pēc iesūtītā videomateriāla. 

IV. Skates repertuārs  

13. Jauktie A grupas kori Skatē dzied trīs dziesmas: 

13.1. divus izlozes skaņdarbus no Svētku Noslēguma koncerta repertuāra (3.pielikums); 

13.2. vienu brīvas izvēles skaņdarbu no Svētku Noslēguma koncerta repertuāra a cappella. 

14. Jauktie B grupas, sieviešu un vīru kori Skatē dzied trīs dziesmas: 

14.1. divus izlozes skaņdarbus no Svētku Noslēguma koncerta repertuāra (3.pielikums); 

14.2. vienu brīvas izvēles skaņdarbu no Svētku Noslēguma koncerta repertuāra. 

15. Senioru kori Skatē dzied trīs dziesmas: 

15.1. vienu izlozes skaņdarbu no Svētku Senioru koru koncerta repertuāra 1. Izlozes groza 

(3.pielikums); 

15.2. vienu izlozes skaņdarbu no Svētku Senioru koru koncerta repertuāra 2. Izlozes groza 

(3.pielikums);  

15.3. vienu brīvas izvēles skaņdarbu no Svētku Senioru koru koncerta repertuāra. 

16. Skates repertuāra izloze notiek iepriekšējās nedēļas trešdienā un ceturtdienā pirms Skates 

norises no plkst. 13.00 līdz 15.00 pie Centra koru un vokālo ansambļu eksperta. Brīvās 

izvēles skaņdarbs tiek paziņots Centra koru un vokālo ansambļu ekspertam ne vēlāk kā trīs 

dienas pirms konkrētās Skates norises.  

17. Koru apriņķa kopkora noklausīšanās notiek Svētku Noslēguma koncerta virsdiriģentu 

kopmēģinājumā 2018.gada maijā un jūnijā, pēc iepriekš sastādīta kopmēģinājumu norises 

grafika.  

18. Ārvalstu latviešu koru dziesmu izloze notiek 20.martā no plkst. 13.00 līdz 15.00 pie Centra 

koru un vokālo ansambļu eksperta pa tālruni +371 67228985. 

19. Ārvalstu latviešu koriem līdz 2018.gada 15.aprīlim Skates žūrijai izvērtēšanai jāiesūta 

videomateriāls ar skates repertuāra ierakstu. 

20. Ārvalstu latviešu koris skates ieraksta videomateriālu ievieto Centra serverī, izmantojot 

Windows Explorer programmu. Servera adrese: 

ftp://arzlatvkori:koruskates@194.19.227.67. Izmantojot filezilla ftp klientu servera adrese 

ir 194.19.227.67. Lietotāja vārds: arzlatvkori, parole: koruskates. 

V. Žūrija, vērtēšana un kritēriji 

21. Skati vērtē Centra izveidota žūrija piecu kora mūzikas ekspertu sastāvā.   

22. Žūrija katru Skates dalībnieka izpildīto skaņdarbu vērtē pēc vienotas – 50 punktu sistēmas 

(4.pielikums) atbilstoši šādiem kritērijiem:  

22.1. mākslinieciskais sniegums; 

22.2. tehniskais sniegums. 

23. Žūrija Skatē atsevišķi vērtē katru kritēriju ar 0 līdz 25 punktiem: 

A grupas jauktie kori, sieviešu, vīru un 

senioru kori 

B grupas jauktie kori  

24-25 punkti – izcili 22 punkti – teicami  

22-23 punkti – ļoti labi;  21 punkti – ļoti labi;  

20-21 punkts – labi 20 punkts – labi 

18-19 punkti – gandrīz labi 18 – 19 punkti – gandrīz labi 

15-17 punkti – apmierinoši 15-17 punkti – apmierinoši 

10-14 punkti – vāji 10-14 punkti – vāji 

1-9 punkti – ļoti vāji, neapmierinoši 1-9 punkti – ļoti vāji, neapmierinoši 

0 punktu – nav novērtējams atbilstoši 

kritērijam 

0 punktu – nav novērtējams atbilstoši 

kritērijam 

ftp://arzlatvkori:koruskates@194.19.227.67/
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24. Katrs Skates dalībnieks vērtējumu iegūst, summējot katra žūrijas locekļa piešķirtos 

punktus, summā neiekļaujot augstāko un zemāko žūrijas locekļa vērtējumu, un izdalot to ar 

atlikušo trīs žūrijas locekļu skaitu. 

25. Atbilstoši iegūtajam punktu skaitam, katram Skates dalībniekam piešķir kvalitātes pakāpi 

un tas saņem Centra izsniegtu diplomu:  

Augstākā pakāpe 45 - 50 punkti 

I pakāpe 40 – 44.99 punkti 

II pakāpe 35 – 39.99 punkti 

III pakāpe 30 – 34.99 punkti 

Pateicība par piedalīšanos 1 – 29.99 punkti 

26. Skates rezultāti tiek protokolēti, to nodrošina Centrs. 

27. Žūrijas darbu nodrošina Centrs. 

28. Pēc katras Skates rezultāti trīs darba dienu laikā tiek publicēti Centra mājaslapā 

www.lnkc.gov.lv. 

VI. Skates rezultāti un valsts mērķdotācija 

29. 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). 

30. Valsts mērķdotācijas pretendents ir koris, kurš ir piedalījies Skatē un saskaņā ar Skates 

žūrijas vērtējumu, ko apliecina Skates protokols, ir ieguvis Augstākās pakāpes, I, II vai III 

pakāpes diplomu. 

31. Skates rezultāti tiek apkopoti un Žūrija nosaka Koru pusfināla (jauktajiem, sieviešu un vīru 

koriem) un Koru konkursa “Koru kari” (senioru koriem) dalībniekus. Rezultāti tiek 

paziņoti līdz 2018.gada 5.maijam. 

VII. Noslēguma jautājumi 

32. Kora diriģents, parakstot Skates pieteikuma anketu, piekrīt šī nolikuma nosacījumiem un 

apņemas izpildīt tajā noteikto, kā arī ir informēts par to, ka koris un tā dalībnieki Skates 

laikā var tikt fotografēti un foto materiāls var tikt publiskots nekomerciālos nolūkos. 

33. Kora diriģents ir atbildīgs par to, lai Skates laikā viņa vadītā kora dalībnieki ievērotu 

sabiedrībā pieņemtās morāles un uzvedības normas. 

34. Visus izdevumus, kas saistīti ar kora piedalīšanos Skatē (piem., transports) sedz kora 

dibinātājs. 

35. Centrs nodrošina izdevumus, kas saistīti ar Skates žūrijas darbu, tehniskā sekretāra, žūrijas 

transporta un naktsmītņu apmaksu, diplomus. Izdevumus, kas saistīti ar Skates norisi, 

sarīkošanu, autortiesību apmaksu un tehnisko realizāciju, sedz rīkotāja iestāde un 

pašvaldības. 

 

 

 

 

 

Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore S..Pujāte 

http://www.lnkc.gov.lv/
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1.pielikums 

Latvijas amatieru koru 2018.gada skates nolikumam  

 

Skates norises grafiks 

Datums Diena Koru apriņķa skate  

17.03.2018 Sestdiena 
Rīgas pilsēta,  

Romāna Vanaga sieviešu koru grupa 
  

    
Rīgas pilsēta,  

Kārļa Beinerta jaukto koru grupa 
  

    
Rīgas pilsēta, 

Ivara Cinkusa vīru koru grupa 
  

18.03.2018 Svētdiena 
Rīgas pilsēta, 

Mārtiņa Klišāna jaukto koru grupa 
  

    
Rīgas pilsēta, 

Ārija Šķepasta jaukto koru grupa 
  

24.03.2018 Sestdiena 
Rīgas pilsēta, 

Airas Birziņas sieviešu koru grupa 
  

  
Rīgas pilsēta, 

Daigas Galejas senioru koru grupa 
  

    
Rīgas pilsēta, 

Ginta Ceplenieka jaukto koru grupa 
  

25.03.2018 Svētdiena 
Rīgas pilsēta, 

Agitas Ikaunieces jaukto koru grupa 
  

    
Rīgas pilsēta,  

Inta Teterovska jaukto koru grupa 
  

07.04.2018 Sestdiena Jelgavas koru apriņķis Cēsu koru apriņķis 

    Bauskas koru apriņķis Limbažu koru apriņķis  

08.04.2018 Svētdiena Pierīgas koru apriņķis 
Valmieras un Valkas koru 

apriņķis 

13.04.2018 Piektdiena   Aizkraukles koru apriņķis 

14.04.2018 Sestdiena Saldus un Dobeles koru apriņķis Jēkabpils koru apriņķis 

      Daugavpils koru apriņķis 

15.04.2018 Svētdiena Liepājas koru apriņķis Rēzeknes koru apriņķis  

      Madonas koru apriņķis 

22.04.2018 Svētdiena 

 

Alūksnes, Balvu un Gulbenes 

koru apriņķis 

28.04.2018 Sestdiena Ventspils un Kuldīgas koru apriņķis Siguldas koru apriņķis 

    Talsu koru apriņķis    

29.04.2018 Svētdiena Tukuma koru apriņķis Ogres koru apriņķis 
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2.pielikums 

Latvijas amatieru koru 2018.gada skates nolikumam  

 

Kora dziedātāju saraksts 

 

Pilns kora nosaukums: ___________________________________ 

 

Mākslinieciskais vadītājs  ______________________ 

 

Diriģents    ______________________ 

 

Kormeistars   ______________________ 

 

Vokālais pedagogs   ______________________   

 

Dziedātāji: 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  

31.  

 

Diriģenta paraksts _______________________________ 

     

Datums _________ 
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3.pielikums 

Latvijas amatieru koru 2018.gada skates nolikumam  

 

 Skates repertuārs 

 

Izlozes dziesmas A grupas jauktajiem koriem (pilns koncerta repertuārs)  

 
1. Emīls Dārziņš, Rainis “Lauztās priedes”, 

2. Pēteris Plakidis, Vizma Belševica “Tavas saknes tavā zemē”, 

3. Emilis Melngailis “Jāņuvakars”. 

4. Latviešu tautasdziesma Alfrēda Kalniņa apdarē “Dziedot dzimu, dziedot augu”,  

5. Valts Pūce, latgaliešu tautasdziesmas vārdi "Gaismeņa ausa, sauleite lēce", 

6. Latviešu tautasdziesma Jura Karlsona apdarē "Ūdens sauca, akmens vilka", 

7. Lūcija Garūta “Mūsu Tēvs”,  

8. Jāzeps Vītols, Auseklis “Gaismas pils”, 

9. Uģis Prauliņš, tautasdziesmu vārdi “Dievaines”. 

 

Izlozes dziesmas B grupas jauktajiem koriem (nepilns koncerta repertuārs)  

 
1. Latviešu tautasdziesma Alfrēda Kalniņa apdarē “Dziedot dzimu, dziedot augu”,  

2. Valts Pūce, latgaliešu tautasdziesmas vārdi "Gaismeņa ausa, sauleite lēce", 

3. Latviešu tautasdziesma Jura Karlsona apdarē "Ūdens sauca, akmens vilka", 

4. Lūcija Garūta “Mūsu Tēvs”,  

5. Jāzeps Vītols, Auseklis “Gaismas pils”, 

6. Uģis Prauliņš, tautasdziesmu vārdi “Dievaines”,  

7. Selga Mence, latviešu tautasdziesma "Gara, gara šī naksniņa". 

 

Izlozes dziesmas sieviešu koriem  

 
1. Latviešu tautasdziesma Tālivalža Ķeniņa apdarē "Es meitiņa kā rozīte"  

2. Ilona Rupaine, latgaliešu tautasdziesma “Jumja dziesma”   

3. Emīls Dārziņš, Jānis Jaunsudrabiņš “Nāru dziesma”    

4. Valdis Zilveris, latviešu tautasdziesmas vārdi “Es pārsviedu zelta zirni” 

5. Latviešu tautasdziesma Jūlija Rozīša apdarē “Stāvēju, dziedāju” 

6. Aldonis Kalniņš, Skaidrīte Kaldupe “Latgalē” 

 

Izlozes dziesmas vīru koriem  

 
1. Emīls Dārziņš, Fridrihs Šillers, atdzejojis Auseklis “Pie tēvu zemes dārgās”  

2. Valters Kaminskis, Imants Ziedonis “Mūžu mūžos būs dziesma” 

3. Emīls Dārziņš, Kārlis Jēkabsons “Mirdzi kā zvaigzne” 

4. Ēriks Ešenvalds, Andrejs Eglītis “Brīvība”  

5. Jurjānu Andrejs, Ansis Līventāls “Lūk, roze zied” 
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Izlozes dziesmas senioru jauktajiem koriem  

1.grozs 

1. Latviešu tautas dziesma Ēvalda Siliņa apdarē “Līgo dziesmas”   

2. Latviešu tautas dziesma Daces Štauveres-Aperānes apd.  “Ziedi, ziedi rudzu vārpa” 

3. Latviešu tautas dziesma Jāņa Veismaņa apd. “Jūriņ’ prasa...”    

 

2. grozs 

1. Jānis Lūsēns, Rainis “Karoga dziesma” 

2. Raimonds Tiguls, Rasa Bugavičute – Pēce “Lec, saulīte”     

3. Zigmars Liepiņš, Rainis “Svētī debesīs šo zemi” 

4. Uldis Stabulnieks, Dagnija Dreika “Paliec un neaizej” 

5. Valts Pūce, Igo “Mana zeme”      

 

Izlozes dziesmas senioru sieviešu koriem   
1.grozs 

1. Latviešu tautasdziesma Romualda Jermaka apd. “Vai tā mana vaina bija” 

2. Latviešu tautasdziesma Valentīna Bērzkalna apd. “Noriet saule vakarā”  

3. Latviešu tautasdziesma Romulda Jermaka apd. “Dzied māsiņa tu pret mani” 

 

2. grozs 

1. Latviešu tautasdziesma Valda Breģa apd. “Aiz upītes jēri brēca” 

2. Raimonds Pauls, Knuts Skujenieks “Es nāku no mazas tautas”  

3. Zigmars Liepiņš, Rainis “Svētī debesīs šo zemi” 
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4.pielikums 

Latvijas amatieru koru 2018.gada skates nolikumam  

 

Latvijas amatierkoru skates vērtēšanas lapa 

2018.gada __._____, (vieta kur, pilsētā/novadā) 

 

Kora pilns nosaukums 

 
 

Koru grupa 

 
 

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) 

 

 


