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Saldus novada izglītības iestāžu 1.-12.klašu koru dziedāšanas svētki
* Atgriešanās”

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.

Nodarbībāsvai 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
Sekmēt un motivēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju procesā, kultūras

mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu dziesmu svētku tradīcijas saglabāšanā un
pilnveidē.

UZDEVUMI
Veicināt Latvijas izglītības iestāžu koru māksliniecisko izaugsmi, pilnveidot audzēkņu

individuālās un kolektīva radošās spējas.
Padziļināt interesi par skolēnu kora dziedāšanas tradīciju saglabāšanu, sagaidot

Latvijas Dziesmusvētku 150gadi.
Attīstīt, kopt un tālāk pilnveidot koru kopdziedāšanas tradīciju, īpaši sekmējot

izpildījumu a cappella.

ORGANIZATORI
Saldus Bērnu un jaunatnes centrs sadarbībā ar Saldus novada kultūras izpratnes un

pašizpausmes mākslā jomaskoordinatori.

DALĪBNIEKI
Latvijas izglītības iestāžu 1.-12. klašu kori.

Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi
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.

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
Skolēnu koru dziedāšanas svētki notiek 2023.gada 20. aprīlī plkst. 11.00 Saldus

Bērnu un jaunatnescentra lielajā zālē.
Piedalās visi Saldus novadaizglītības iestāžu 1.-12.klašu kori, kuri neplāno piedalīties

XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkosar tiem atbilstošu repertuāru.

REPERTUĀRS
Kori izpilda divas dziesmas:
1.-4. klašu grupa:
- latviešu autora oriģināldziesmavai latviešu tautas dziesma patriotiskās noskaņās;
- brīvas izvēles dziesma a cappella. A cappella dziesmās var tikt izmantoti mūzikas
instrumenti bez noteikta skaņu augstuma.

5.-12. klašu grupa:
- latviešu autora oriģināldziesmavai latviešu tautas dziesma patriotiskās noskaņās;
- no VISC (izdevniecībā Musica Baltica) izdotā nošu krājuma zēnu, meiteņu un jauktajiem
koriem "LAIKA UPĒ —ES”* (Dziesmas skolu koriem).

* Izglītības iestāde nošu krājumu "Laika upē - es” drukāto izdevumu skolas kora diriģentam
var iegādāties, sazinoties e-pastā: musbalt0inbox.lv vaiveikalā Musica Baltica, Rīgā,
K.Barona ielā 39, tālr. 67275575.

Dziedāšanas svētku noslēgumā kori dzied Z. Liepiņa kopdziesmu *Atgriešanās” (no
rokoperas Lāčplēsis"). Nošu materiālu iespējams saņemt pie Saldus novada kultūras
izpratnes un pašizpausmes mākslā jomaskoordinatores Aijas Zakovskas.

PIETEIKŠANĀS
Pieteikties līdz 2023. gada 6.aprīlim aizpildot tiešsaistes pieteikšanās anketu:

ej.uz/atgriesanas2023

FINANSĒJUMS
Dalībnieku piedalīšanos dziedāšanas svētkos nodrošina izglītības iestāde, kuru

dalībnieks pārstāv.

KONTAKTPERSONAS
Saldus Bērnu un jaunatnes centra direktores vietniece izglītības jomā
Liene Zeiliņa
Tel. 26446227
liene.zeilina(Osaldus.lv

Saldus novada kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mūzikas jomas koordinatore
Aija Zakovska
Tel. 26417912
aijaka68(G)inbox.lv


