Apstiprinu:________________________
Pi ”Saulkrastu kultūras centrs”
vadītāja I. Jakuša - Kreituse
PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU VOKĀLISTU KONKURSS „SAULKRASTU CĪRULĪTIS 2019”
NOLIKUMS
Konkursa organizētāji: Saulkrastu novada pašvaldības iestāde „Saulkrastu kultūras centrs”
Konkursa norises vieta un laiks: Saulkrastu sporta centrs (Saulkrasti, Smilšu iela 3) 2019. gada 13. aprīlis:
I grupa no pl.11.00
II un III grupa – konkursa norises laiks tiks precizēts 11.04. atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita grupās.
Konkursa mērķis: veicināt bērnu vokālo un māksliniecisko spēju attīstību
Konkursa uzdevumi:

1.Atklāt jaunus un talantīgus pirmsskolas vecuma bērnus, veicinot vokālo un māksliniecisko spēju
attīstību.
2. Motivēt jaunos talantus vokālo un māksliniecisko spēju attīstībā.
3. Sekmēt un pilnveidot uzstāšanās iemaņas un skatuves kultūru.
4. Paplašināt saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas.
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 nepilngadīga dalībnieka vecāka vai aizbildņa piekrišanu par to, ka
dalībnieks var tikt fiksēts audio, audiovizuālā un fotogrāfiju veidā un viņa personas dati var tikt apstrādāti.
Dalībnieka datu apstrādes mērķi:
1. pasākuma popularizēšana, pasākuma atspoguļošana, sabiedrības informēšana par pasākuma norisi,
2. dalībnieka personu datu glabāšana arhivēšanas nolūkiem sabiedrības interesēs un statistikas nolūkiem.
Konkursa dalībnieki:

Konkursā piedalās pirmsskolas vecuma bērni, sākot no 3 gadu vecuma līdz 6 gadu vecumam, ieskaitot.
Konkursā aicināti piedalīties visi interesenti.
I grupa: 3 - 4 gadus veci dalībnieki
II grupa: 5 gadus veci dalībnieki
III grupa: 6 gadus veci dalībnieki

Konkursa programma:
1. Katrs dziedātājs uzstājas ar divām brīvi izvēlētām dziesmām, kas atbilst izpildītāja vecumam un
vokālajām spējām.
2. Dziesmu izpildījuma veids var būt a cappella, akustisko mūzikas instrumentu vai fonogrammu
pavadījums. Muzikālajam pavadījumam iespējams izmantot instrumentus un skaņu ierakstus (CD,
flash).
Vērtēšana:
Konkursa dalībnieku sniegumu vērtē žūrija trīs cilvēku sastāvā, ko apstiprina Saulkrastu novada PI
„Saulkrastu kultūras centrs” vadītāja.
Žūrijas sastāvs tiek paziņots konkursa dienā, konkursa norises vietā.
Žūrija vērtē konkursa dalībnieku sniegumu pēc sekojošiem kritērijiem:





repertuāra izvēle atbilstoši vecumam un spējām;
vokālā snieguma mākslinieciskā kvalitāte;
vizuālais un skatuves tēls (tērps, horeogrāfija, atraktivitāte, dabiskums).

Katrā konkursantu grupā tiek sniegts atsevišķs vērtējums. Žūrijas vērtējums ir galīgs un neapstrīdams.

Iegūtie punkti tiek protokolēti, un punktu rezultāti tiek paziņoti skates dienā.
Apbalvošana:
Visi konkursa dalībnieki saņem pateicības rakstu par dalību konkursā.
Katrā konkursantu grupā tiek noteikti uzvarētāji un attiecīgi tiek pasniegti I, II un III pakāpes diplomi un
veicinošas balvas.
Konkursa organizatoriem ir tiesības konkursa norises dokumentēt (filmēt, fotografēt) nekomerciālos nolūkos.
Pieteikšanās kārtība:
Pieteikuma anketas dalībai konkursā līdz 2019. gada 10. aprīlim jāiesniedz personīgi Saulkrastu novada PI
“Saulkrastu kultūras centrs” administrācijā (Saulkrasti, Zvejniekciems, Atpūtas 1b, d.d. 9.00 – 17.00) vai
jānosūta e-pastā: kultura@saulkrasti.lv (pieteikuma anketa pielikumā nr.1);
Dalība konkursā “Saulkrastu cīrulītis 2019” ir bez maksas.
Papildu informācija un saziņas iespējas:
Jautājumi par konkursa norisi un organizāciju: “Saulkrastu kultūras centrs” vadītājas vietniece Vija Skudra, tālr.
67954179, mob. t. 20222927, e-pasts: vija.skudra@saulkrasti.lv
Konkursa nolikumu skat. arī www.saulkrasti.lv (sadaļā Kultūra)
Konkursa nolikumam ir viens pielikums.

