Apes, Alūksnes, Gulbenes, Balvu koru apriņķu
virsdiriģents U. Kokars
APSTIPRINĀTS
ar Apes novada domes
31.01.2019. lēmumu Nr. 2
(sēdes protokols Nr.1. 2 , p.)

Starpnovadu (Alūksnes, Apes, Gulbenes, Balvu ) vokālo ansambļu
skates nolikums
I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā 2019. gadā tiek organizēta Starpnovadu vokālo
ansambļu skate (turpmāk – Skate).
2. Skates mērķi:
2.1. nodrošināt novadu vokālo ansambļu muzicēšanas tradīciju saglabāšanu un
attīstību;
2.2.apzināt vokālo ansambļu kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu;
2.3.veicināt katra vokālā ansambļa māksliniecisko un profesionālās
meistarības izaugsmi, īpaši sekmējot izpildījumu a cappella manierē, kas ir
nozīmīga Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas sastāvdaļa.
3. Skate vokālajiem ansambļiem notiek 2019. gada 02. martā, plkst.13.00 Dāvja
Ozoliņa Apes vidusskolā, Pasta ielā 26, Apē, Apes novadā.
II. Starpnovadu vokālo ansambļu skates rīkotājs
4. Skati vokālajiem ansambļiem rīko Apes novada pašvaldība sadarbībā ar Alūksnes,
Balvu un Gulbenes koru apriņķa virsdiriģentu Uldi Kokaru. Kontaktpersona: Apes
novada
kultūras
darba
organizatore
Laima
Poševa,
26179320,
gaujiena.tautasnams@ape.lv
III. Starpnovadu vokālo ansambļu skates dalībnieki
5. Skates dalībnieks ir vokālais ansamblis, kurš atbilst šādiem nosacījumiem:
5.1. tā dibinātājs ir pašvaldība;
5.2. vokālajā ansamblī dalībnieku skaits nav mazāks par trīs un nav lielāks par
divpadsmit personām;
5.3. vokālie ansambļi līdz 2019. gada 9. februārim skates rīkotājam
personīgi, elektroniskā veidā vai pa pastu ir iesniedzis konkursa pieteikuma
anketu (1.pielikums) un skaņdarbu (kuri tiks izpildīti skatē) notis 3
eksemplāros.
6. Vokālais ansamblis Skatē piedalās vienā no kategorijām:
6.1. sieviešu vokālais ansamblis;
6.2. vīru vokālais ansamblis;
6.3. jauktais vokālais ansamblis;
IV. Starpnovadu vokālo ansambļu skates konkursa programma
7. Konkursā vokālais ansamblis dzied trīs dziesmas:
7.1. vienu latviešu tautasdziesmas apdari;
7.2. vienu latviešu komponista oriģināldziesmu;

7.3. vienu brīvas izvēles skaņdarbu.
8. Vismaz divas no 7.punktā minētajām dziesmām tiek izpildītas a cappella. Trešā
dziesma var tikt izpildīta ar pavadījumu, bet ar nosacījumu, ka priekšnesumā tiek
izmantoti tikai akustiskie instrumenti, un programma tiek izpildīta bez skaņu
pastiprinošas iekārtas un bez fonogrammas. Konkursa žūrijai ir tiesības lūgt
vokālajam ansamblim izpildīt divas dziesmas, vienu dziesmu a cappella un vienu
brīvas izvēles skaņdarbu.
9. Kopējais viena vokālā ansambļa uzstāšanās laiks Skatē ir ne vairāk kā 12 minūtes
(ieskaitot
uziešanu un noiešanu).
10. Skates dalībnieks dziesmas izpilda no galvas, neizmantojot nošu partitūru.
V. Starpnovadu vokālo ansambļu skates konkursa žūrija, konkursa vērtēšana un
kritēriji
11.Skati vērtē rīkotāja izveidota žūrija ne mazāk kā trīs cilvēku sastāvā, kura sastāvu
nosaka Skates rīkotājs.
12. Skatē žūrija katru vokālo ansambli vērtē pēc vienotas – 50 punktu sistēmas
atbilstoši šādiem kritērijiem:
12.1.mākslinieciskais sniegums (satura atklāsme, frāzējums, temps,
agoģika, dinamika);
12.2. tehniskais sniegums (intonācija, ritms, dikcija, nošu teksta atbilstība
partitūrai);
12.3. vokālā kultūra;
12.4. stila izjūta (izpildījuma atbilstība izvēlētās dziesmas stilistikai);
12.5. kopiespaids.
13. Katru kritēriju žūrija vērtē atsevišķi, piešķirot tam 0 – 10 punktus:
13.1. izcili – 10;
13.2. teicami – 9;
13.3. ļoti labi – 8;
13.4. labi – 7;
13.5. gandrīz labi – 6;
13.6. viduvēji – 5;
13.7. apmierinoši – 4;
13.8. vāji – 3;
13.9. ļoti vāji – 2;
13.10. ļoti, ļoti vāji – 1;
13.11. neatbilst kritērijam – 0.
14. Par izpildīto Skates programmu katrs vokālais ansamblis vērtējumu iegūst,
saskaitot visu žūrijas locekļu piešķirtos punktus un to kopējo summu dalot ar žūrijas
locekļu skaitu.
15. Atbilstoši iegūtajam punktu skaitam katram vokālajam ansamblim piešķir
kvalitātes pakāpi un tas saņem rīkotāja izsniegtu diplomu:
18.1. 45 – 50 punkti
Augstākās pakāpes diploms;
18.2. 40 – 44,99 punkti
I pakāpes diploms;
18.3. 35 – 39,99 punkti
II pakāpes diploms;
18.4. 30 –34,99 punkti
III pakāpes diploms;
18.5. 1 – 29,99 punkti
Diploms par piedalīšanos.
16. Vokālajam ansamblim ir tiesības saņemt Skates žūrijas ekspertu vērtējumu.
17. Skates rezultāti tiek protokolēti un to nodrošina Skates rīkotājs.

18. Žūrijas dalību skatē un tās darbu nodrošina Skates rīkotājs.
19.
Saskaņā ar rīkotāja iespējām, pamatojoties uz žūrijas lēmumu, Skates
dalībniekiem var tikt piešķirtas piemiņas balvas.

VI. Starpnovadu vokālo ansambļu skates skates rezultāti
20. Skates rezultāti tiek paziņoti skates dienā, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā, pēc I
daļas vokālo ansambļu noklausīšanās un II daļas vokālo ansambļu noklausīšanās.
21. Skates žūrija uz Latvijas vokālo ansambļu konkursu izvirza Augstāko kategoriju
un I pakāpi ieguvušos vokālos ansambļus, bet ne vairāk kā 50 procentu no koru
apriņķa konkursa dalībnieku skaita.
22. Skates žūrijas lēmumu par Skates rezultātiem nosūta Latvijas Nacionālā kultūras
centra kontaktpersonai Laurim Gosam uz e-pasta adresi Lauris.Goss@lnkc.gov.lv.
VII. Noslēguma jautājumi
23. Vokālā ansambļa vadītājs, parakstot Skates pieteikuma anketu, piekrīt šī nolikuma
nosacījumiem un apņemas izpildīt tajā noteikto, kā arī to, ka vokālais ansamblis un tā
dalībnieki Skates laikā var tikt fotografēti un foto materiāls var tikt publiskots.
24. Vokālā ansambļa vadītājs ir atbildīgs, lai Skates laikā viņa vadītā ansambļa
dalībnieki ievērotu sabiedrībā pieņemtās morāles un uzvedības normas.
VIII. Dalības maksa
25. Viena kolektīva (vokālā ansambļa) dalības maksa skatē ir EUR 30.00 (trīsdesmit
euro, nulle centi).
26. Dalības maksa jāveic Apes novada domei ar pārskaitījumu uz norādīto konta
numuru līdz 20.02.2019.
27. Ja kolektīvs skatē nepiedalās kādu īpašu apstākļu dēļ, dalības maksa netiek
atgriezta.
28. Rekvizīti dalības maksas apmaksai:
Apes novada dome
reģ. Nr. 90000035872
Stacijas ielā 2, Ape,
Apes novads, LV-4337
AS SWEDBANK
Kods HABALV22
Konta Nr. LV28HABA0551025833523
Apes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

