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Profesionālās ievirzes un interešu izglītības  
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OGRES NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU 

2. – 4. un 5. - 9.(12.) klašu koru skate  

 

NOLIKUMS 

Interešu izglītības nodarbību īstenošanā un pasākumu organizēšanā jāievēro Ministru 

kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības. 

Vecākiem/izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem sadarbībā ar pedagogiem ir 

pienākums raudzīties, lai izglītojamais neapmeklē nodarbību vai pasākumu, ja viņam ir kādas 

akūtas veselības problēmas vai saslimšanas pazīmes. 

Nodarbībās vai pasākumā iesaistītās puses seko līdzi aktuālajai informācijai un ievēro 

konkrētajā brīdī spēkā esošās epidemioloģiskās un sanitāri higiēniskās prasības, tādējādi ir 

iespējamas atkāpes no nolikuma. 

 
MĒRĶIS 

1. Sekmēt un motivēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju procesā, 

kultūras mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu dziesmu svētku tradīcijas saglabāšanā 

un pilnveidē. 

 

UZDEVUMI 

2. Veicināt Latvijas izglītības iestāžu 2. - 4., 5. - 9.(12.) klašu koru māksliniecisko izaugsmi, 

pilnveidot audzēkņu individuālās un kolektīva radošās spējas. 

3. Padziļināt interesi par skolēnu kora dziedāšanas tradīciju saglabāšanu, sagaidot Latvijas 

Dziesmu svētku 150gadi. 

4. Attīstīt, kopt un tālāk pilnveidot koru kopdziedāšanas tradīciju, īpaši sekmējot 

izpildījumu a cappella. 

 

 ORGANIZATORI 

5. Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības 

pārvaldēm un izglītības iestādēm. 

 

 DALĪBNIEKI 

6. Ogres novada izglītības iestāžu 2. - 4. klašu un 5.-9.(12.) klašu kori. 

 7.    5.-9.(12.) klašu kori skatē piedalās divās grupās:  

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

izglītības iestāžu kori; 

B grupa – vispārējās izglītības iestāžu kori. 

 

Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi  

7. Dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var 

tikt publiskots ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās un mākslinieciskās aktivitātes un 

atspoguļot to norises sabiedrības interesēs un kultūrvēsturisko liecību saglabāšanā. 

8. Dalībnieka pedagogs ir informēts par pilngadīga dalībnieka un nepilngadīga dalībnieka 

vecāka vai aizbildņa rakstisku piekrišanu par to, ka dalībnieks var tikt fiksēts audio, 

audiovizuālā un fotogrāfiju veidā un viņa personas dati var tikt apstrādāti.  



NORISE 

9. Koru skate notiek vienā kārtā: 2023. gada 27. aprīlī Ogres Kultūras centrā. 

Atbildīgie par skates norisi – pašvaldību izglītības pārvaldes interešu izglītības 

speciālisti. Skati vērtē novada/valstspilsētas izglītības pārvaldes interešu izglītības speciālista 

un interešu izglītības vokālās mūzikas jomas koordinatora izveidota vērtēšanas komisija. 

 

REPERTUĀRS 

10. 2. – 4. klašu kori skatē izpilda 2 dziesmas, no kurām viena ir a cappella. Dzied, vai nu 

abas “Interesanto interešu festivāla” 2. - 4. klašu koru kopdziesmas, vai arī vienu no 

festivāla, un vienu brīvas izvēles dziesmu. 

“Interesanto interešu festivāla” 2. - 4. klašu kopdziesmas: 

● Latv. t. dz. Austriņas apd. Dzīvoju pie kundziņa  

● Mairita Bičuka Skaista ir mana Latvija  

 

11. 5.-9.(12.) klašu kori izpilda trīs dziesmas no VISC (izdevniecībā Musica Baltica) izdotā 

nošu krājuma “LAIKA UPĒ – ES”* (Dziesmas skolu koriem). 

“Interesanto interešu festivāla” 5.-9.(12.) klašu kopdziesmas: 

● R. Pauls Mana tēvu zeme 

● Latv. t. dz. Valda Zilvera apd. (cikls Laika upē- es) Šūpo mani, māmuliņa 

11.1. Vienai no izvēles dziesmām jābūt a cappella; 

11.2. viena var būt brīvas izvēles dziesma, kura nav ietverta nošu krājumā “Laika upē - es”. 

 

12. NOSLĒGUMA KOPDZIESMAS VISIEM DALĪBNIEKIEM 

● R. Pauls, J. Peters Sanāciet, sadziediet 

● R. Pauls Vasaras sapnis kopā ar dejotājiem (tradīcija no 1. festivāla 2022. g.) 

 

PIETEIKŠANĀS 
      13. Konkursam pieteikuma anketu (1. pielikums) līdz 13.04.2023. iesūtīt Gunitai Bičulei uz 

e-pastu: gunita.bicule@gmail.com 

 

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA 

14. Skati vērtē novada/valstspilsētas izglītības pārvaldes interešu izglītības speciālista un 

interešu izglītības vokālās mūzikas jomas koordinatora izveidota komisija. 

15. Skates vērtēšanas protokolu (3.pielikums) trīs dienu laikā pēc skates savā 

novadā/valstspilsētā iesūta VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļa vadītājas 

vietniecei Antrai Strikaitei, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv . 

16. Koru mākslinieciskais un tehniskais sniegums tiek vērtēts pēc 50 punktu skalas (2. 

pielikums):  

Augstākā pakāpe –  45 – 50 punkti,  

I pakāpe    –  40 – 44,99 punkti, 

II pakāpe   –  30 – 39,99 punkti,  

III pakāpe   –  20 – 29,99 punkti,  

pateicība par piedalīšanos 0 – 19,99 punkti.  

17. Korus atbilstoši skates rezultātiem apbalvo pašvaldības.  

 

FINANSĒJUMS 
         18. Konkursa dalībnieku piedalīšanos un konkursa norisi finansē pašvaldība. 

 

 Nolikumu sagatavoja Ogres novada   

mūzikas interešu izglītības vokālās jomas koordinatore 

Gunita Bičule 

 

mailto:antra.strikaite@visc.gov.lv


1. pielikums 

 

Ogres novada izglītības iestāžu  

2. - 4. un 5. - 9.(12.) klašu koru skate 
 

PIETEIKUMA ANKETA 

 

Skates norises vieta ___________________(novads/valstspilsēta)  

 

Skates norises laiks ___________________ 

 

Izglītības iestāde _____________________________________________________________ 

  

Kora nosaukums _____________________________________________________________ 

 

Kopējais kora dalībnieku skaits__________________________________________________ 

  

Diriģents(i)__________________________________________________________________ 

 

Kontakttālrunis______________________________________________________________ 

 

 e-pasta adrese _______________________________________________________________ 

  

Koncertmeistars______________________________________________________________ 

  

Izvēlētais repertuārs (2. – 4. kl. koriem divas, 5. - 9.(12.) – trīs dziesmas): 

 

1. ____________________________________________________________________ 

                                         (komponists, teksta autors, apdares autors, nosaukums) 

 

2. ____________________________________________________________________ 

                                         (komponists, teksta autors, apdares autors, nosaukums) 

 

3. ____________________________________________________________________ 

                                         (komponists, teksta autors, apdares autors, nosaukums) 

 

 

  

  

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

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. pielikums 

Ogres novada izglītības iestāžu  

2.- 4. un 5. - 9.(12.) klašu koru skate 
 

KORA VĒRTĒJUMA LAPA 

 
Izglītības iestāde: __________________________________________ 

Kora nosaukums:  __________________________________________ 

Kora grupa: _______________________________________________ 

Diriģents:  ________________________________________________ 

 

Programma izpildījuma secībā: 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

 

KORA SNIEGUMA VĒRTĒJUMS 

 

 Tehniskais izpildījums 

(līdz 25 punktiem) 
Vokālais sniegums 

 (līdz 25 punktiem) 
Mākslinieciskais izpildījums 

(līdz 25 punktiem) 
Kopiespaids 

(līdz 25 punktiem) 
1.  

 

 

 

 

 

  

 

 
2.  

 

 

   

(3.)  

 

 

   

 
Tehniskā snieguma vidējā 

atzīme 

Vokālā snieguma 

atzīme 

Mākslinieciskā izpildījuma 

vidējā atzīme 

Kopiespaida atzīme 

 

 

   

 
Kopējā atzīme (kopējā punktu summa dalīta ar divi):____________________ 

 

Piezīmes:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

45 – 50 punkti - Augstākās pakāpes diploms 

40 – 44,99 punkti – I pakāpes diploms 

30 – 39,99 punkti – II pakāpes diploms 

20 – 29,99 punkti –III pakāpes diploms 

0 – 19,99 punkti – pateicība par piedalīšanos 

 

Vērtēja__________________________           Datums__________________________  

 

3. pielikums  



 

 

Ogres novada 

5.-9. (12.) klašu un jaukto koru konkursa   

 

VĒRTĒŠANAS PROTOKOLS 

 

Nr. Kolektīvs Diriģents/i Grupa  

A vai B 

Dalībnie

ku skaits 

Iegūtais 

punktu 

skaits 

Pakāpe 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

 

Informācija par jauktajiem koriem, kuri gatavojas un plāno piedalīties XXVII Vispārējos 

latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos: 

 

Nr. Kolektīvs Diriģents/i Dalībnieku 

skaits 

1.    

2.    

 

Vērtēšanas  komisija:        

 

__________________________________________________________________ 

                                           (vārds, uzvārds, amats) 

__________________________________________________________________ 

                                           (vārds, uzvārds, amats)  

__________________________________________________________________ 

                                           (vārds, uzvārds, amats) 

 Protokolēja:        

 __________________________________________________________________ 

                                          (vārds, uzvārds, amats) 

                                                                       ________________________ 

                                                                                                               (paraksts) 

 

Datums: 2023. gada 27. aprīlī 


