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IX Mazpilsētu un Lauku koru konkursa
NOLIKUMS

1. Vispārīgā informācija

1.1. 2022.gada 9.jūlijā Valmieras novada pašvaldības iestāde “Mazsalacas kultūras centrs”
(turpmāk – Organizators) sadarbībā ar Valmieras novada Kultūras pārvaldi un Latvijas
Nacionālo kultūras centru organizē IX Mazpilsētu un Lauku koru konkursu (turpmāk –
Konkurss).

1.2. Konkursa mērķi ir:

1.2.1.veicināt Latvijas pilsētu, mazpilsētu un lauku koru kvalitatīvu māksliniecisko
attīstību un darbības procesu nepārtrauktību;

1.2.2.veicināt latviešu komponistu a cappella skaņdarbu iekļaušanu koru repertuārā;

1.2.3.attīstīt, kopt un pilnveidot koru kopdziedāšanas tradīcijas;

1.2.4.veicināt nacionālās identitātes apzināšanos.

1.3. Konkursa laikā tā dalībnieki (turpmāk - dalībnieki) izpilda 3 dziesmas, noskaidrojot
labākos korus kategorijās “Pilsētu kori”, “Mazpilsētu kori” un “Lauku kori”.

1.4. Dalībnieku pieteikšanās dalībai konkursā jāapliecina, sūtot pieteikumu (1.pielikums)
uz mazsalaca_kc@valmierasnovads.lv.

1.5. Paziņojums par Konkursu un Nolikums tiek publicēts tīmekļa vietnē
www.valmierasnovads.lv un www.lnkc.gov.lv.

1.6. Nolikums nosaka Konkursa norises kārtību.

2. Konkursa norise un vērtēšana

2.1. Konkurss norisinās 2022.gada 9.jūlijā no plkst.12:00 Mazsalacas kultūras centrā,
Rūjienas ielā 1, Mazsalacā, Valmieras novadā, LV-4215.

2.2. Konkursa dalībnieki ir Latvijas pilsētu, mazpilsētu un pagastu sieviešu, vīru un jauktie
kori, kas noteiktajā termiņā aizpildījuši un iesnieguši pieteikuma anketu (1.pielikums).

2.3. Konkursa dalībnieku kategorijas:

2.3.1. 1.kategorija – Pilsētu kori;

2.3.2. 2.kategorija – Mazpilsētu kori;

2.3.3. 3.kategorija – Lauku kori.

2.4. Konkursa dalībnieki repertuārā iekļauj un Konkursā izpilda 3 dziesmas:

2.4.1. viena dziesma - latviešu komponista tautas dziesmas apdare vai
oriģināldziesma a cappella;

2.4.2. divas dziesmas - pēc brīvas izvēles (a cappella vai ar pavadījumu, jebkādi
instrumenti, variācijas).

2.5. Konkursa dalībnieku vērtēšanu veic profesionāla žūrijas komisija 5 cilvēku sastāvā.
Vērtēšanas procesā katrs vērtētājs, ņemot vērā vērtēšanas kritērijus, novērtē
Konkursa dalībnieku māksliniecisko un tehnisko sniegumu (2.pielikums).

2.6. Vērtējums tiek apkopots kopsavilkuma tabulā un pievienots žūrijas komisijas
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protokolam. Žūrijas komisijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams.

2.7. Konkursa noslēgumā tiek noteikts galvenās balvas ieguvējs katrā dalībnieku
kategorijā, ņemot vērā augstāko punktu skaitu pēc žūrijas komisijas vērtējuma
rezultātiem. Galvenās balvas ieguvējiem tiek piešķirta naudas balva EUR 700
apmērā.

2.8. Konkursa noslēgumā tiek noteiktas un pasniegtas arī speciālbalvas, ņemot vērā
žūrijas komisijas vērtējuma rezultātus un rekomendācijas:

2.8.1.Speciālbalva par labāko latviešu komponista oriģināldziesmas atskaņojumu;

2.8.2.Speciālbalva par labāko latviešu tautasdziesmas apdares atskaņojumu;

2.8.3.Speciālbalva par labāko konkursa programmas izvēli;

2.8.4.Speciālbalva konkursa labākajam diriģentam/-ei.

2.9. Žūrijas komisija ir tiesīga nepiešķirt galveno balvu un/vai speciālbalvas vienā vai visās
Konkursa kategorijās.

2.10. Naudas balvas tiks izmaksātas viena mēneša laikā ar pārskaitījumu uz dalībnieka
norādīto bankas konta numuru. No naudas balvas summas tiek aprēķināti un ieturēti
normatīvajos aktos paredzētie nodokļi.

3. Noslēguma jautājumi

3.1. Citas saistības attiecībā uz Konkursa norisi, kas nav atrunātas Nolikumā, nosakāmas
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3.2. Dalībnieks ir atbildīgs, lai Konkursam piesaistītā kolektīva dalībnieki ievērotu
sabiedrībā pieņemtās ētikas un uzvedības normas.

3.3. Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par Konkursu un tā mērķiem, Konkursa
dalībnieks Konkursa laikā var tikt fotografēti un filmēti, un fotogrāfiju un
audiovizuālie materiāli var tik publicēti nekomerciālos nolūkos.

3.4. Dalībnieks, parakstot Konkursa pieteikuma anketu, apliecina, ka:

3.4.1. ir iepazinies ar Konkursa nolikumu un apņemas ievērot Nolikuma noteikumus;

3.4.2. ir tiesīgs dot piekrišanu pieteikuma anketā norādīto personas datu (vārds,
uzvārds, e-pasts, tālrunis) apstrādei Konkursa organizēšanas nolūkos;

3.4.3. nodrošina informāciju kolektīva dalībniekiem par fotogrāfēšanu un
filmēšanu konkursa laikā, un uzņemtā materiāla publiskošanu nekomerciālos
nolūkos.

3.5. Visus izdevumus, kas saistīti Dalībnieka piedalīšanos konkursā, sedz kolektīva
dibinātājs vai pats kolektīvs.

Pielikumā: 1. Konkursa pieteikuma veidlapa uz 1 lappuses.

2. Konkursa vērtēšanas veidlapa uz 1 lappuses.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks



1.pielikums
IX Mazpilsētu un Lauku
koru konkursa nolikumam

PIETEIKUMS
IX Mazpilsētu un Lauku koru konkursam

Informācija par konkursa dalībnieku

Konkursa dalībnieks:

Kora nosaukums

Kora kateogrija un grupa

Kora Mākslinieciskais vadītājs

Kora diriģents/-i

Kora kormeistars/-i

Kora koncertmeistars

Kora vokālais pedagogs

Kora dalībnieku skaits

Kora kontaktinformācija (adrese, e-

pasts, tālrunis)

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu uzglabāšanai un apstrādei. Datu apstrādes mērķis: konkursā
iesniegto pieteikumu izvērtēšana un konkursa dalībnieku informēšana par konkursa rezultātiem. Datu
pārzinis un datu apstrādes vieta: Valmieras novada pašvaldība, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras
novads, LV-4201.

IX Mazpilsētu un Lauku koru konkursa
Galvenās balvas iegūšanas gadījumā iesniedzamā informācija

Bankas nosaukums:

Bankas konts:

Informācija par juridisko/fizisko

personu:

Vārds, uzvārds ______________________________

Datums _________________ Paraksts _____________________





2.pielikums
IX Mazpilsētu un Lauku
koru konkursa nolikumam

Vērtēšanas veidlapa
IX Mazpilsētu un Lauku koru konkursam

Konkursa dalībnieks:

Kora nosaukums

Kora kateogrija un grupa

Kora Mākslinieciskais vadītājs

Kora diriģents/-i

Kora kormeistars/-i

Kora koncertmeistars

Kora vokālais pedagogs

Konkursa repertuārs:

Skaņdarbs Mākslinieciskais
izpildījums
(1-25 punkti)

Tehniskais
sniegums

(1-25 punkti)

1.

2.

3.

Rekomendācijas speciālbalvām, nominācijām:

Vārds, uzvārds ______________________________

Datums _________________ Paraksts _____________________


