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Saldus novada izglītības iestāžu 1.-12.klašu teātra pulciņu pasākums
*Tēlu tēlnieks 2023”

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.

Nodarbībās vai 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
Bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā

lietpratības veicināšana.

UZDEVUMI
Veicināt Saldus izglītības iestāžu teātra pulciņu māksliniecisko izaugsmi, pilnveidot

audzēkņu individuālās un kolektīva radošās spējas.
Padziļināt interesi par skolēnuteātra tradīciju saglabāšanu.

ORGANIZATORI
Saldus Bērnu un jaunatnes centrs.

DALĪBNIEKI
Latvijas izglītības iestāžu 1.-12. klašu teātra un improvizācijas teātra interešu izglītības

programmas audzēkņi.

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 1.-12.klašu teātra un improvizācijas teātra svētki notiek 2023.gada 21. martā

Saldus Bērnu un jaunatnes centra lielajā zālē.
Piedalās visi Saldus novada izglītības iestāžu teātra un improvizācijas teātra pulciņi,

sagatavojot 10 līdz 15 minūtēm garu uzvedumu.



Pasākums noris 2 daļās:

Skola ] Pulciņa nosaukums Skolotāja Laiks
I daļa

PII *Sienāzītis” Teātra mākslas pulciņš Dace Šķērstiņa 10.00 — 12.00
"Sienāzīši"

Striķu pamatskola Teātra māksla 1.-3.klase Ilze Kalniņa
Gaiķu pamatskola Teātra māksla 3.klase Daina Zariņa
Ezeres pamatskola Teātra pulciņš "Zibsnis"

1.-4.klase Ruta Arne
Teātra pulciņš "Zibsnis"
5.-9.klase Ruta Arne

Kalnsētas
pamatskola Teātra pulciņš 2.-9.klase Valija Freimane
Cieceres pamatskola|Teātra pulciņš 1.-9. klase Valija Freimane
Kalnu vidusskola Leļļu teātris 1.-4. klase Aigita Plīta

II daļa
Saldus vidusskola Teātra mākslas akadēmija Agnese Besere 13.00-15.00

5.-9.klase
Teātra mākslas akadēmija Agnese Besere
10.-12.klase
Drāmaspulciņš 1.klase Una Kiršteina

Druvas vidusskola Improvizācijas teātris
6.klase Inguna Vēja
Improvizācijas teātris
10.-12.klase Inguna Vēja

Saldus BJC Improvizācijas teātris 11.-
13.gadi Inguna Vēja

Saldus pamatskola Teātra pulciņš 1.-4.klase Rūta Sakne

PIETEIKŠANĀS
Pieteikties līdz 2023. gada 1.martam aizpildot tiešsaistes pieteikšanās anketu:

ej.uz/telutelnieks2023

FINANSĒJUMS
Dalībnieku piedalīšanos teātra svētkos nodrošina izglītības iestāde, kuru dalībnieks

pārstāv.

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


