Beverīnas novada jauno vokālistu konkurss
„Tīnis 2019”
NOLIKUMS
1.

Konkursa mērķis: Veicināt sākumskolas un pamatskolas vecuma bērnu muzikālo spēju
attīstību, pilnveidojot uzstāšanās iemaņas un skatuves kultūru, sekmēt latviešu komponistu
dziesmu un latviešu tautasdziesmu apgūšanu.

2.

Konkursa uzdevums:
2.1. Popularizēt latviešu komponistu un tautas dziesmas;
2.2. Veicināt pieredzes apmaiņu dziedātāju un pedagogu starpā;
2.3. Sekmēt bērnu māksliniecisko aktivitāšu attīstību;
2.4. Nodrošināt iespēju vokālistiem parādīt savas prasmes publikai.

3.

Organizators: Beverīnas novada pašvaldība

4.

Dalībnieki:
4.1. Beverīnas novadā deklarēti bērni, kuri mācās 5.-9. klasē;
4.2. 5.-9.klases skolēni, kuri mācās Beverīnas novada izglītības iestādēs.

5.

Konkursa norises laiks un vieta:
5.1. 2019.gada 29.martā plkst. 16:00 Kauguru kultūras namā, adrese: Kultūras nams,
Kauguri, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224.
5.2. Mēģinājumi – 2019.gada 29.marta plkst. 14:00 Kauguru kultūras namā, adrese:
Kultūras nams, Kauguri, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224.

6.

Repertuāra nosacījumi:
6.1. Konkursā dalībnieki piedalās ar vienu dziesmu dzīvajā izpildījumā;
6.2. Dziesmas izpildījums var būt bez pavadījuma (a capella), akustisko mūzikas
instrumentu vai fonogrammu pavadījumā. Fonogrammas formāts mp3.

7.

Konkursa norises vērtēšana:
7.1. Konkursā piedalās visi dziedātāji, kuri ir pieteikti līdz 22.marta plkst. 17:00;
7.2. Dziedātāju vokālo sniegumu vērtē žūrija 3 (trīs) cilvēku sastāvā;
7.3. Vērtēšana notiek 10 punktu sistēmā, ņemot vērā vokālo sasniegumu, skatuves
kultūru, repertuāra atbilstību, radošo pieeju priekšnesumam;

8.

Vērtēšanas kritēriji:
8.1. Repertuāra izvēle atbilstoši vecuma grupai;
8.2. Priekšnesuma mākslinieciskā kvalitāte;
8.3. Tehniskais izpildījums;
8.4. Skatuves tēls;
8.5. Vokālās prasmes.

9.

Apbalvošana: Konkursā piešķir Grand PRIX un Skatītāju simpātiju balvu, un dalības
apliecinājumus un piemiņas balvas visiem dalībniekiem.

10. Personas datu apstrāde:
10.1. Piesakot dalībnieku konkursam, vecāki/aizbildņi vai pilnvarotās personas piekrīt
bērna datu apstrādei atbilstoši konkursa mērķim;
10.2. Ja dalībnieku konkursam piesaka pedagogs, viņam jāiegūst rakstveida piekrišanu no
vecāka/aizbildņa vai pilnvarotās personas (parakstoties pieteikuma veidlapā);
10.3. Personai ir tiesības rakstveidā jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu dalībnieka datu
apstrādei. Piekrišanas atsaukums neietekmē tās datu apstrādes darbības, kas veiktas
līdz atsaukumam.
10.4. Konkursa organizators personas datus izmantos tikai konkursa norises vajadzībām,
tajā skaitā dalībnieka publiskai apbalvošanai, pasākuma atspoguļošanai “Beverīnas
Vēstīs”, Beverīnas novada pašvaldības mājaslapā un sociālajos kontos.
10.5. Dalībnieku personas dati tiks uzglabāti līdz iepriekš minēto mērķu sasniegšanai.
11. Pieteikšanās konkursam: Pieteikties līdz 2019.gada 22.marta plkst. 17:00, aizpildot pieteikuma
anketu (pielikums Nr.1), kas atrodama Beverīnas novada pašvaldības mājaslapā un novada
izglītības iestādēs. Aizpildītu anketu nosūtīt elektroniski uz e-pastu: alfreds.stipins@beverina.lv
vai nodot Kauguru kultūras namā vai Beverīnas novada pašvaldības administratīvajā centrā,
adrese: „Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Beverīnas novads, LV-4224. Papildus
informācija pa tālr. 26403837 (Alfrēds).

Beverīnas novada pašvaldības Kultūras centra vadītāja

I.Putniņa

Pielikums Nr.1

Beverīnas novada jauno vokālistu konkurss
„Tīnis 2019”
PIETEIKUMA VEIDLAPA
Dalībnieka vārds, uzvārds:
Dalībnieka vecums:
Dziesmas nosaukums:
Dziesmas komponists:
Dziesmas teksta autors:
Apskaņošanas veids (CD, USB, muzikālā instrumenta pavadījums):
_____________________________________________________________
Pedagoga vārds, uzvārds: _______________________________________
Vecāka/aizbildņa vārds, uzvārds, paraksts: ________________________________
Kontaktinformācija (e-pasts, tālr.):

Pārzinis – Beverīnas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009115285, jur. adrese: „Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru
pag., Beverīnas novads, LV-4224, veic personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu
konkursa norises vajadzībām.
Papildus informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Beverīnas novada pašvaldības informatīvajā vietnē
www.beverinasnovads.lv, sadaļā privātuma politika, klātienē Beverīnas novada pašvaldībā “Kaimiņi”, Brenguļu
pag., Beverīnas novads, LV-4224 vai Beverīnas novada pašvaldības struktūrvienībās.

