
 

 

Latvijas koru sadraudzības pasākuma  

„Koru spēles – Dziesmotais kauss” 

NOLIKUMS 

I Mērķi un uzdevumi 

1. Iepazīstināt Latvijas koru kolektīvus savā starpā, dibināt kontaktus 

2. Veicināt sadraudzību un sadarbību Latvijas koru starpā 

3. Veicināt Latvijas koru kultūras attīstību 

4. Veicināt Latvijas koru atpazīstamību, kā kultūras vides veidotājiem 

5. Veicināt Latvijas koru aktivitāti ārpus kora ikdienas darba 

6. Veicināt jauniešu motivāciju pievienoties Latvijas koru kultūrai 

II Organizatori 

Kamerkoris „Tonika” 

III Laiks un vieta 

Sadraudzības pasākums „Koru spēles - Dziesmotais kauss” (turpmāk- Pasākums) 

notiks no 2014.gada 17.maija plkst.10.00 līdz 18.maija plkst. 01.00. Pasākums norisēs 

divās daļās - pirmā daļa norisinās Mežaparkā, kur tiks organizētas sportiskas un 

muzikālas aktivitātes brīvā dabā. Pasākuma otrā daļa norisinās Biznesa augstskolas 

„Turība” konferenču zālē, kur notiks apbalvošana un balle visiem Pasākuma 

dalībniekiem. 

IV Dalībnieki 

1. Latvijas koru dziedātāji, kuru dalībnieki nav jaunāki par 18 gadiem. 

1.1. Ja korī ir jaunāki dalībnieki par 18 gadiem, uz katrām piecām nepilngadīgām 

personām ir nepieciešama viena atbildīgā, pilngadīgā persona. 

V Norise 

Plānotais 
laiks 

Darbība Apraksts 

10.00-
11.00 

Ierašanās Mežaparka 
estrādē 

Dalībnieku reģistrācija, iepazīšanās ar 
drošības noteikumiem 

11.00 
Pasākuma I daļas sākums, 
kopīga dziesma 

Kori, gatavojoties Pasākumam, sagatavo 
kopdziesmu (J.Peters, R.Pauls „Sanāciet, 
Sadziediet, sasadancojiet!”), kuru izpildīs 
visi kolektīvi kopā, atklājot Pasākumu 

11.15 Koru kapteiņu sanāksme 
Izdales materiālu izsniegšanai kolektīviem, 
gatavošanās startam 

11.30 Sacensību starts 
11.30-15.00 kori pilda uzdevumus  
kontrolpunktos  

18.00-
19.00 

Ierašanās BA „Turība” 
Kolektīvu ierašanās, vietu ierādīšana, 
iepazīšanās ar kārtības noteikumiem 

19.00 Pasākuma II daļas sākums  

19.05 
Koru kolektīvu 
priekšnesumi 

Katrs kolektīvs sagatavo priekšnesumu līdz 
3 minūtēm, kurš raksturotu kolektīva būtību 

20.00 Balle  Kori aicināti ierasties ar groziņiem. Katram 



 

kolektīvam tiks nodrošināts galds. 

21.00 Apbalvošana 
Koru kolektīvu apbalvošana. Ceļojošā kausa 
pasniegšana 2014.gada atraktīvākajam kora 
kolektīvam. 

21.45-
24.00 

Balle 
 

 

VI Pieteikšanās 

1. Pieteikšanās Pasākumam sākas 2014. gada 10.martā, nosūtot pieteikuma  

anketu (1.pielikums) elektroniski uz e-pastu dziesmotaiskauss@gmail.com. 

2. Pasākuma dalības maksa 85 € apmērā no kolektīva jāapmaksā septiņu kalendāro 

dienu laikā pēc pieteikuma apstiprināšanas. 

2.1. Neveicot dalības maksu, kolektīvs netiek iekļauts pasākuma dalībnieku 

sarakstā. 

Rekvizīti: 

Biedrība „LAIDAVAS” 
Ugāles iela 18, Rīga LV -1002 
Reģ. Nr. 40008195937 
Konta Nr. LV96 UNLA 0050019108705 
SEB banka, Kods UNLA LV 2X 
Maksājuma mērķis: Dziesmotais kauss *Kora nosaukums* 

VII Apbalvošana 

Pasākuma otrajā daļā tiks apbalvots atraktīvākais Latvijas koru kolektīvs 2014.gadā, 

kurš tiks noskaidrots pēc dienā pildīto uzdevumu rezultātiem. Pirmās līdz trešās vietas 

ieguvēju kolektīvi saņems balvas no pasākuma atbalstītājiem, kā arī tiks piešķirtas 

speciālbalvas dažādu kolektīvu pārstāvjiem par individuālo uzdevumu izpildi. 

VIII Citi noteikumi 

1. Katrs pasākuma dalībnieks tiek iepazīstināts un apņemas ievērot drošības 

noteikumus pasākuma norises laikā. 

2. Pasākuma organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma 

prasības. 

3. Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti un filmēti. 

4. Pasākumā dežūrēs mediķi un apsardze. 

5. Pasākuma galvenie koordinatori - Anna Stepena (22377156), Santa Vancāne 

(29385336). 

6. Informācija par pasākumu www.kamerkoristonika.lv; 

www.facebook.com/dziesmotaiskauss; www.twitter.com/koru_speles; 

www.draugiem.lv/Dziesmotaiskauss  

IX Sadarbības partneri 

1. Biedrība „LAIDAVAS” 

2. Biznesa augstskola „Turība” 

3. SIA „Rīgas meži” 
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