
Apstiprināts ar  

Aizkraukles novada Interešu izglītības centra 

direktores Zanes Romanovas  

rīkojumu Nr. 1-11/23/5 

 

 

Aizkraukles novada izglītības iestāžu  

2.-4.klašu, 5.-9.klašu, 5.-12.klašu un vidusskolu jaukto koru pasākumu, 

skates  

 

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 Aizkraukles novada bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju 

procesā, kultūras mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu dziesmu svētku tradīcijas 

saglabāšanā un pilnveidē. 

 

UZDEVUMI 

2. Atbalstīt un veicināt Dziesmu svētku tradīcijas un skolu koru kustību Aizkraukles novadā, 

aicinot korus piedalīties Aizkraukles novada organizētajos pasākumos.  

3. Veicināt Latvijas izglītības iestāžu 2.-4., 5.-9., 5.-12. klašu un vidusskolu jaukto koru 

māksliniecisko izaugsmi, pilnveidot audzēkņu individuālās un kolektīva radošās spējas. 

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

Dziesmu svētku 150gadi. 

5. Attīstīt, kopt un tālāk pilnveidot koru kopdziedāšanas tradīciju. 

 

ORGANIZATORI 

6. Koru pasākumus un skati novadā organizē Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs, 

vokālās mūzikas jomas koordinatori, sadarbībā ar skolēnu koru diriģentiem, izglītības 

iestādēm, Aizkraukles novada Kultūras pārvaldi. 

 

DALĪBNIEKI 

7. Visi tarificētie Aizkraukles novada izglītības iestāžu 2.-4. klašu, 5.-9. klašu kori, 5.-12. 

klašu kori un vidusskolu jauktie kori. 

 

PASĀKUMI UN SKATE 2022./2023. MĀCĪBU GADĀ 

8. Dalībnieki aicināti piedalīties vismaz vienā pasākumā vai skatē:  

8.1. Garīgās mūzikas festivāls “Soli Deo Gloria”, kas notiks 2023. gada 22. aprīlī. Festivāla 

nolikums pieejams Aizkraukles novada Interešu izglītības centra mājaslapā: 

http://www.interesuizglitiba.lv/dokumenti/konkursi/. Festivāls notiks dievnamos 

http://www.interesuizglitiba.lv/dokumenti/konkursi/


Aizkraukles novadā, un festivāla noslēgums Aizkraukles Sv. Terēzes no bērna Jēzus 

Romas katoļu baznīcā Aizkrauklē. 

8.2. Aizkraukles novada skolu un pašdarbības koru projekts “Daugavas dziesmas”, kura 

noslēguma koncerts notiks 2023. gada 20. maijā Koknesē.  

8.2.1. Kori izpilda savu izvēlēto dziesmu par Daugavu un divas kopdziesmas: M. 

Brauna “Daugaviņa” un V. Kaminska “Dziesma par Daugavu”. 

8.2.2.  Sazinoties ar Aizkraukles novada Kultūras pārvaldi, Anitu Ostrovsku 

(anita.ostrovska@aizkraukle.lv, 29497587), kas organizē un finansē projektu 

“Daugavas dziesmas”: 

8.2.2.1.  līdz 2023. gada 31. martam korim jāveic izvēlētās dziesmas 

audio ieraksts; 

8.2.2.2.  līdz 28. aprīlim jāveic šīs dziesmas video ieraksts, kuru saskaņo, 

organizē un finansē Aizkraukles novada kultūras centrs.  

8.3.  2.-4., 5.-9.klašu, 5.-12. klašu kori un jauktie kori, kuri neplāno piedalīties Aizkraukles 

novada organizētajos pasākumos ar tiem atbilstošu repertuāru, piedalās koru skatē. 

8.3.1. Koru skate notiks 5. aprīlī plkst. 11:00. 

8.3.2. Ansambļu skate notiks 29. martā plkst. 11:00.  

8.3.3. Skatē kori izpilda trīs dziesmas, atbilstoši kora grupai, no VISC 

(izdevniecībā Musica Baltica) izdotā nošu krājuma zēnu, meiteņu un 

jauktajiem koriem “LAIKA UPĒ – ES”* (Dziesmas skolu koriem): 

8.3.3.1.  vienai no izvēles dziesmām jābūt a cappella; 

8.3.3.2.  viena var būt brīvas izvēles dziesma, kura nav ietverta nošu 

krājumā “Laika upē - es”. 

8.3.4. 2.-4.klašu koriem visas trīs dziesmas var būt brīvas izvēles, kura nav 

ietvertas nošu krājumā “Laika upē - es”.  

* Izglītības iestāde šo drukāto izdevumu skolas kora diriģentam var iegādāties, sazinoties e-

pastā: musbalt@inbox.lv  vai veikalā Musica Baltica, Rīgā, K.Barona ielā 39, tālr. 67275575. 

 

VĒRTĒŠANA 

9. Skati vērtē Aizkraukles novada Interešu izglītības centra veidota vērtēšanas komisija. 

10. Koru mākslinieciskais un tehniskais sniegums koru un ansambļu skatē 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.   

 

PIETEIKŠANĀS 

11. Pieteikuma anketu pasākumiem vai koru skatei (1. pielikums) līdz 2023. gada 1. martam 

iesūtīt Aizkraukles novada Interešu izglītības centra metodiķei Leldei Ārei uz e-pasta 

adresi: lelde.are@aizkraukle.lv.   

 

 

FINANSĒJUMS 

12. Dalībnieku piedalīšanos pasākumos vai skatē finansē:  

12.1. Festivāla “Soli Deo Gloria” finansējums tiek nodrošināts atbilstoši festivāla nolikumam.  

12.2. Koru projektu “Daugavas dziesmas” finansē pārstāvētā izglītības iestāde sadarbībā ar 

Aizkraukles novada Kultūras pārvaldi.  

12.3. Dalību koru skatē finansē pārstāvētā izglītības iestāde. 

12.4. Konkursa dalībnieku nokļūšanu pasākumu/ skates vietā un dalībnieku ēdināšanu finansē 

pārstāvētā izglītības iestāde.  
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DALĪBNIEKA PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS NOSACĪJUMI  

13. 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. 

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

vecāka vai aizbildņa rakstisku piekrišanu (3. pielikums) par to, ka dalībnieks var tikt fiksēts 

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

15. Vecāku/ likumisko pārstāvju apliecinājumu dalībnieki ņem līdzi uz pasākumu.   

 

SĪKĀKA INFORMĀCIJA UN NOLIKUMA AUTORS 

16. Aizkraukles novada skolu koru virsdiriģents Eduards Grāvītis, 29181603, e-pasts: 

eduardsgravitis@inbox.lv.  

 

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI 

17. Aizkraukles novada Interešu izglītības centra metodiķe Lelde Āre, 29935934, e-pasts: 

lelde.are@aizkraukle.lv.  

 

 

 

 

Nolikumu sastādīja Aizkraukles novada skolu koru virsdiriģents Eduards Grāvītis 
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1. pielikums 

 

Aizkraukles novada izglītības iestāžu  

5.-9.klašu koru, 5.-12.klašu un jaukto koru pasākumu, skates 
 

PIETEIKUMA ANKETA 
Iesūtīt līdz 24. februārim uz e-pastu: lelde.are@aizkraukle.lv  

 

 

Izglītības iestāde  

Kora nosaukums  

Kopējais dalībnieku skaits  

Diriģents (-i)  

Koncertmeistars  

 

Ar “X” atzīmēt pasākumus, skati, kurā koris piedalīsies: 

Dalība 

pasākumā 

Pasākuma nosaukums 

 Garīgās mūzikas festivāls “Soli Deo Gloria”. 22. aprīlis 

 Aizkraukles novada skolu un pašdarbības koru projekts “Daugavas 

dziesmas”. 20. maijs 

 Koru skate. 5. aprīlis, plkst. 11:00 

 Ansambļu skate. 29. marts, plkst. 11:00 

  

Izvēlētais repertuārs: 

Nr. Komponists Teksta autors Apdares autors Dziesmas 

nosaukums 

1.     

2.     

3.     

     

 

 

Anketu aizpildīja: 

Vārds, uzvārds Kontakttālrunis E-pasts 

   

 

  

Datums: 2023.gada _____________ 
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2. pielikums 

Latvijas izglītības iestāžu  

5.-9.klašu koru, 5.-12.klašu un jaukto koru konkurss 

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 

 

VECĀKU/ LIKUMISKO PĀRSTĀVJU APLIECINĀJUMS 

 

Es, _________________________________________________(vecāka/likumiskā pārstāvja 

vārds, uzvārds), ar savu parakstu apliecinu un piekrītu bērna 

______________________________________________________ (vārds, uzvārds), vārda, 

uzvārda fiksēšanai audio, audiovizuālā, fotogrāfiju veidā un arī video ierakstā koru projekta 

un/vai skates ietvaros (atzīmēt atbilstošo). Neiebilstu, ka uzņemtie foto un/vai video materiāli 

tiek publicēti Aizkraukles novada un pārstāvēto kolektīvu iestāžu sociālo mediju kontos, 

mājaslapās, laikrakstos.  

 koru projekts “Daugavas dziesmas” 

 koru skate 

 ansambļu skate 

 

Esmu informēts/-a, ka:  

 datu apstrādes nolūks – popularizēt jauniešu radošās un mākslinieciskās aktivitātes un 

atspoguļot to norises sabiedrības interesēs un kultūrvēsturisko liecību saglabāšanā;  

 datu glabāšanas ilgums (termiņš) – publiski pieejams, bez termiņa;  

 datu apstrādes tiesiskais pamats – piekrišana;  

 datu subjektam ir tiesības uz datu pārnesamību; 

 datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu; 

 datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Datu valsts inspekcijā. 

 

Ar savu parakstu piekrītu, ka Aizkraukles novads veic manu personas datu apstrādi šajā 

vecāku/likumisko pārstāvju apliecinājumā norādītajam mērķim, ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai. 

 
Aizkraukles novads nav tiesīgs izmantot personas datus godu, cieņu un reputāciju aizskarošos 

materiālos, kā arī izmantot tos ļaunprātīgi ar nolūku pakļaut personu negodam, izsmieklam, 

pārmetumiem un necieņas izrādīšanai. 

 

Vecāka/likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds ___________________________________  

Vecāka/likumiskā pārstāvja paraksts un paraksta atšifrējums _____________________ 

Vecāka/likumiskā pārstāvja telefona numurs _________________________________  

 

_______________, 2023.gada ___. __________  

(apliecinājuma izdošanas vietas nosaukums, datums) 

 

 


