
 
 
 
 
 
 

Koru konkurss - Eiropas dziesma 
 

 
Eiropas Parlamenta Informācijas birojs rīko koru konkursu ar mērėi veicināt 

starppaaudžu solidaritāti. 
 
2012. gadu Eiropas Savienība ir pasludinājusi par Eiropas Aktīvas novecošanas un 
paaudžu solidaritātes gadu. Eiropas gada galvenais uzdevums ir veicināt pasākumus, kas 
palīdz cīnīties pret diskrimināciju, kas saistīta ar vecumu, arī pārvarēt ar to saistītos 
stereotipus.  
 
Konkursa dalībnieki 
Eiropas Parlamenta Informācijas birojs aicina konkursā piedalīties korus, kuru sastāvā 
darbojas dažādu paaudžu dalībnieki. 
 
Konkursa tēma un formāts 
Konkursa ietvaros aicinām iesūtīt kādu Eiropas Savienības valsti vai tautu raksturojošu 
folkloras vai populāru dziesmu. 
Iesūtītais skaĦdarbs tiek izpildīts a cappella vai pavadījumā izmantojot akustiskos 
instrumentus.   
 
Dalībnieki 
Konkursā piedalīties aicināti koru kolektīvi ar dažādu paaudžu dalībniekiem.  
Dalība konkursā ir bez maksas.  
Dalība jāreăistrē, iesūtot pieteikuma anketu un dziesmas audio ierakstu.  
 
Pieteikuma un skaĦdarba iesniegšana 
Izpildītais skaĦdarbs un pieteikuma anketa tiek iesniegta elektroniski vai personīgi 
Eiropas Parlamenta Informācijas birojā. 
Dziesmas iesniegšanas formāts: 

• kā video ierakstu www.youtube.com (obligāti jānorāda video tīmekĜa adrese ). 
SkaĦdarba ievietošanas datums – no 2012.gada 1.marta līdz konkursa pieteikumu 
noslēgumam 23.aprīlim.  

•  ierakstīto skaĦdarbu iesniedz WMV, MP3 formātā elektroniski vai personīgi 
birojā. 

Dziesmas izpildījuma garums - līdz 5 minūtēm.  
 
Pieteikumus jāiesūta līdz 2012.gada 23. aprīlim (ieskaitot): 

• pa pastu (pasta zīmogs) vai personīgi: Eiropas Parlamenta Informācijas birojā, 
Aspazijas bulv. 28, Rīga, LV 1050, 3.stāvs ar norādi koru konkursam. 

• pa e-pastu epriga@europarl.europa.eu 
 
Vērt ēšana 
 



Vērtēšanas kritēriji: tiek vērtēts izpildījuma mākslinieciskais un tehniskais sniegums, 
darba atbilstība konkursa devīzei un tēmai; izpildījuma atraktivitāte un humors.   
 
Dziesmas vērtēs žūrija, kuras sastāvā būs nozares profesionāĜi un nevalstiskās 
organizācijas pārstāvis. EPIB pārstāvis koordinēs slēptas balsošanas punktu saskaitīšanu. 
Katra žūrijas locekĜa vērtējums ir konfidenciāls. Tikai vietu sadalījums tiks publiski 
paziĦots.  Protokolu glabās EPIB.   
 
Līdz 2012.gada 30.aprīlim tiek izvērtēti koru atsūtītie pieteikumi un audio ieraksti. 
Atlasot labākos kolektīvus žūrija Ħems vērā interneta (Eiropas Parlamenta Informācijas 
biroja mājas lapā www.europarl.lv) apmeklētāju balsojumu par iesniegtajiem audio 
ierakstiem. 
 
Žūrijas komisija, izvērtējot pieteikumu atbilstību konkursa noteikumiem, izvirza divus 
koru kolekt īvus finālam 12.maija ES dārza svētkos Rīgā, kur arī paziĦos galīgo 
uzvarētāju. Uzstājoties finālā korim jāizpilda iesūtītais skaĦdarbs. Akustisko pavadījumu 
finālā 12.maijā, ja tāds nepieciešams, nodrošina koris. Konkursa rīkotāji kori nodrošinās 
ar nepieciešamo atskaĦošanas aparatūru. 
   
Balva uzvarētājam — iespēja ierakstīt sava kora kolektīva dziesmas (ieskaitot konkursa 
dziesmu) profesionālā studijā Rīgā (līdz 6 stundām).  
 
Autortiesības 
Konkursa dalībnieku konkursā iesniegtie elektroniskā formāta audio faili paliek Eiropas 
Parlamenta rīcībā. Konkursam iesniegto dziesmu autortiesību jautājumi ir iesniedzēju 
atbildība. Piedaloties konkursā, konkursa dalībnieks nodod konkursa rīkotājam tiesības 
izmantot konkursā iesniegtos darbus konkursa drukas, pavairošanas un citu publicitātes 
pasākumu vajadzībām bez maksas un autortiesību prasībām. 
 
Papildus informācija par konkursu 
 
Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā 
Tālrunis: 6708 54 60 
Fakss: 6708 54 70 
E-pasts: epriga@europarl.europa.lv  
Mājas lapa: www.europarl.lv  
Aspazijas Bulvāris 28. 3. stāvs, 
Rīga, LV - 1050, Latvija 
Darba laiki: P.-C. 9.00 - 17.45; Piektdienās 9:00 - 15:30 
 
 


