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AIZKRAUKLES KORU APRIŅĶA 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 13.aprīlī Aizkraukles novada vidusskolā.
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 Aizkraukles pilsētas pašvaldību un Aizkraukles koru apriņķu
virsdiriģentu Eduardu Grāvīti – tel.: 29181603

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, kurš pieteicis dalību saskaņā ar Latvijas Nacionālā Kultūras centra
Latvijas amatieru koru 2018.gada skates nolikumu (02.10.2017.).

8.

Kora dalībnieku saraksts jāiesniedz saskaņā ar Latvijas Nacionālā Kultūras centra Latvijas
amatieru koru 2018.gada skates nolikumu (02.10.2017.).

9.

Viens kora dziedātājs Skatē drīkst piedalīties ne vairāk kā trīs amatieru koros. Kora
dziedātāji nesaņem atalgojumu.

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 Aizkraukles 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 saskaņā ar Latvijas
Nacionālā Kultūras centra Latvijas amatieru koru 2018.gada skates nolikumu
(02.10.2017);
13.2. vienu brīvas izvēles skaņdarbu no Svētku Noslēguma koncerta repertuāra a cappella.

14.

Jauktie B grupas, sieviešu un vīru kori kori Skatē dzied trīs dziesmas:
14.1. divus izlozes skaņdarbus no Svētku Noslēguma koncerta repertuāra;
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;
15.2. vienu izlozes skaņdarbu no Svētku Senioru koru koncerta repertuāra 2. Izlozes groza;
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.
V. Žūrija, vērtēšana un kritēriji

18.

Skati vērtē Centra izveidota žūrija piecu kora mūzikas ekspertu sastāvā.

19.

Žūrija katru Skates dalībnieka izpildīto skaņdarbu vērtē pēc vienotas – 50 punktu sistēmas
(4.pielikums) atbilstoši šādiem kritērijiem:
19.1. mākslinieciskais sniegums;
19.2. tehniskais sniegums.

20.

Žūrija Skatē atsevišķi vērtē katru kritēriju ar 0 līdz 25 punktiem:
A grupas jauktie kori, sieviešu, vīru un
B grupas jauktie kori
senioru 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 0 punktu – nav novērtējams atbilstoši
kritērijam
kritērijam

21.

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.

22.

Atbilstoši iegūtajam punktu skaitam, katram Skates dalībniekam piešķir kvalitātes pakāpi un
tas saņem Centra izsniegtu diplomu:
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Augstākā pakāpe
I pakāpe
II pakāpe
III pakāpe
Pateicība par piedalīšanos

45-50 punkti
40- 44,99 punkti
35 – 39,99 punkti
30 -34,99 punkti
1 – 29,99 punkti

23.

Skates rezultāti tiek protokolēti, to nodrošina Centrs.

24.

Žūrijas darbu nodrošina Centrs.

25.

Pēc katras Skates rezultāti trīs darba dienu laikā tiek publicēti Centra mājaslapā
www.lnkc.gov.lv.
VI. Skates rezultāti un valsts mērķdotācija

26.

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).

27.

Valsts mērķdotācijas pretendents ir koris, kurš piedalījies Skatē un saskaņā ar Skates žūrijas
vērtējumu, ko apliecina Skates protokols, ir ieguvis Augstākās pakāpes, I, II vai III pakāpes
diplomu.

28.

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

29.

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.

30.

Kora diriģents ir atbildīgs par to, lai Skates laikā viņa vadītā kora dalībnieki ievērotu
sabiedrībā pieņemtās morāles un uzvedības normas.

31.

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

32.

Centrs nodrošina izdevumus, kas saistīti ar Skates žūrijas darbu, tehniskā sekretariāta, žūrijas
transporta un naktsmītņu apmaksu, diplomus. Izdevumus, kas saistīti ar Skates norises
sarīkošanu, autortiesību apmaksu un tehnisko realizāciju, sedz rīkotāja iestāde – Aizkraukles
novada pašvaldība un Aizkraukles novada kultūras nams.
VIII. Vispārīgie jautājumi

33.

Skates dalības maksa katram kolektīvam – 25 EUR (divdesmit pieci euro 00 centi).

37.

Dalības maksa jāveic līdz 2018.gada 12.aprīlim.

38.

Rēķinu izraksta Aizkraukles novada kultūras nama lietvede Edīte Pīķe-Kubraka, tālr.:
6977312, vai 65122684, e-pasts: editepk@inbox.lv, savlaicīgi nosūtot katras pašvaldības
rekvizītus.

36.

Dalības maksu varēs samaksāt arī skates dienā, skaidrā naudā, pretī saņemot stingrās
uzskaites kvīti.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums
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