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Saldus novada izglītības iestāžu
Interešu izglītības bērnu un jauniešu vokālo ansambļu un koru video
priekšnesumi*saBalsis”, *Tauriņu balsis” un 5.-12. klašu kori

Nolikums

Priekšnesumu organizēšanā jāievēro Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra
noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” prasības un 2021. gada9. oktobra rīkojuma Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu” nosacījumi.

Video priekšnesumu sagatavošanas laikā iesaistītās puses seko līdzi aktuālajai
informācijai un ievēro konkrētajā brīdī spēkā esošās epidemioloģiskās un sanitāri higiēniskās
prasības, tādējādi ir iespējamas atkāpes no nolikuma.

MĒRĶIS
Bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā

lietpratības veicināšana un iesaistīšanās Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un
kopšanā.

UZDEVUMI
Motivēt bērnu un jauniešu interesi dziedāt vokālajos ansambļos un koros, reizē veicinot

viņu radošo pašizpausmi mūzikā arī epidemioloģiskās situācijas ierobežotos apstākļos.
Kopt vokālo ansambļu muzicēšanas tradīcijas, dalībnieku radošumu un akustiskās

muzicēšanas prasmi, sekmējot izpildījumu a cappella un daudzbalsīgu dziedāšanu.
Sekmēt bērnu psihoemocionālo labbūtību, pozitīvas emocijas un gandarījumu par

paveikto.

ORGANIZATORI
Saldus Bērnu un jaunatnes centrs sadarbībā ar novada izglītības iestādēm.

DALĪBNIEKI
Saldus novada izglītības iestāžu bērnu un jauniešu interešu izglītības vokālie ansambļi

un kori. Dalībnieki vecumposmā no 1.-12.klasei.

Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi
Dalībnieki var tikt fotografētivai 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 informējis pilngadīgu dalībnieku vai nepilngadīga dalībnieka
likumisko pārstāvi par to, ka dalībnieks var tikt fiksēts audio, audiovizuālā un fotogrāfiju veidā
un viņa personas dati var tikt apstrādāti.



PASĀKUMA NORISE UN LAIKS
Video priekšnesumu veidošanā apvienoti divi Valsts izglītības satura centra ieteikti

mūzikas jomas pasākumi: bērnu un jauniešu vokālo ansambļu norise **saBalsis” un 2.-4.klašu
koru dziedāšanas svētki *"Tauriņu balsis”, aicinot pievienotiesarī 5.-12.klašu korus.

* Katram kolektīvam jāsagatavo video ar 2 dziesmās, ņemot vērā tabulā norādītos
ieteikumus;
Abas dziesmas dalībnieki dzied no galvas;
Ieraksti drīkst būt filmēti jebkurā tehnikā — telefonā, videokamerā u.c., ierakstam jābūt
atveramam. Ieraksta attēlam un skaņai jābūt kvalitatīviem, kā arī vienas dziesmas
ietvaros nedrīkst būt montāža.
Ieteikumi repertuāra izvēlei:

Vokālie ansambļi
(norise *saBalsis”) šādās
vecuma grupās:

-jaunākā grupa (1.-4.klase)
-vidējā grupa (5.-9.klase)
-vecākā grupa (10.-12.klase)

Vokālie ansambļi pēc izvēles un iespējām apgūst 2
dziesmas:

e Vienair latviešu tautasdziesma/apdare a cappella;
« Otra— dziesma pēc izvēles ar pavadījumu.

Abas dziesmas dziedamas daudzbalsīgi:
- l.klašu vokālais ansamblis var dziedāt vienbalsīgi

(unisonā);
- 1.-4.kl. dzied divbalsīgi;
-  5.-9.kl.grupa—trīsbalsīgi;
- 10.-12.kl.grupa - trīsbalsīgi vai vairākbalsīgi.

Abas dziesmas var būt arī a cappella (bez pavadījuma).
1.-4. klašu kori
(dziedāšanas svētki "Tauriņu
balsis”)

Kori pēc izvēles un iespējām apgūst 2 dziesmas:
e Vismaz viena no dziesmām ir no VISC 2021.gadā

sagatavotā 2.-4.klašu kora dziesmu krājuma
*Tauriņu balsis 4” (2021.gadā izdots izdevniecībā
MUSICA BALTICA

https://www.musicabaltica.com/lv/jaunumi/tauriu-
balsis/);

e Otra dziesma — pēc izvēles.
5.-12. klašu kori Kori pēc izvēles un iespējām apgūst 2 dziesmas.

Video priekšnesumi jāiesūta līdz 2022.gada 2. maijam aizpildot pieteikuma anketu
šeit: https://forms.gle/Zg8mn1vvic3EoLdd6 un pievienojot vismaz 2 bildes un video.

Video priekšnesumus drīkst ievietot izglītības iestādes mājaslapā kopā ar aprakstu vai
foto kolāžu. Aicinām izmantot pašu skolēnu prasmes video veidošanai, piesaistot brīvprātīgos
vienaudžus.

APBALVOŠANA
Vokālie ansambļi
(norise *saBalsis”)

apbalvo ar Saldus BJC un VISC pateicībām

1.-4. klašu kori
(dziedāšanas svētki * Tauriņu balsis”)

apbalvo ar Saldus BJC un VISC pateicībām

5.-12. klašu kori apbalvo ar Saldus BJC pateicībām.

KONKURSA KONTAKTPERSONA
Liene Zeiliņa /Saldus Bērnu un jaunatnescentra direktores vietniece izglītības jomā/
Tel.26446227
e-pasts:liene.zeilina(Osaldus.lv


