Konkursa “Rembates Cielaviņa – 2021”
Nolikums
Konkursa mērķis:
Atklāt jaunus un talantīgus bērnus jaunizveidotājā Ogres novadā. Attīstīt, kopt un pilnveidot
bērnu skatuvisko pieredzi, muzikālās prasmes un iemaņas. Pilnveidot vokālistu skatuves kultūru,
bagātināt mūzikas pedagogu jaunradi.
Organizators:
Rembates Tautas nams.
Konkursa dalībnieki:
Konkursā var piedalīties dziedātāji- SOLISTI, no jaunizveidotā Ogres novada vecumā no 4 līdz
14 (ieskaitot).
Vecuma grupas solistiem:


4- 6 gadi



7- 10 gadi



11- 14 gadi

Konkursa norises kārtība, laiks un vieta:
Konkurss notiks attālināti, iesūtot priekšnesumu video ierakstu, kas filmēts ar Jums pieejamām
viedierīcēm. Iefilmētais dziesmas video links youtube.com, failiem.lv vai citām video vai failu
apmaiņas platformām, (klāt pierakstot dziesmas izpildītāju, vecumu un dziesmas nosaukumu)
jānosūta uz konkursa e-pasta adresi: liene.lazdina@kegums.lv līdz 23. maija plkst.24:00.
Pieteikšanās anketa, kura atrodama Ķeguma novada mājas lapā, jāaizpilda līdz 2021.gada
15.maija plkst.24:00.
Iesūtītie dziesmu video no 27.maija būs apskatāmi Ķeguma novada mājas lapā
www.kegumanovads.lv Rezultāti tiks paziņoti 27. maijā Ķeguma novada mājas lapā, Ķeguma
novada svētku ietvaros. Visi konkursa dalībnieki un viņu pedagogi saņems veicināšanas balvas
un diplomus. Laureāts saņems stikla figūru pa pastu 10 dienu laikā pēc rezultātu paziņošanas.
Konkursa repertuāra, dziedāšanas un video filmēšanas nosacījumi:
o Solistiem, jāsagatavo viena pēc brīvas izvēles izraudzīta dziesma, dzimtajā valodā, kas
atbilst dalībnieka vecumam un spējām;
o dziesmas garums vēlams līdz 4 min.;
o video ierakstā dalībniekam jādzied “dzīvajā” (nedrīkst iepriekš ierakstīt balsi studijā!);

o vēlams dziedātājam dziedāt mikrofonā (bet tas nav obligāti);
o video ierakstam nav jābūt profesionālam, tas var būt pašu filmēts, taču kvalitatīvs un der
jebkādā video formātā.
o piesakoties konkursam Jūs piekrītat video ievietošanai Ķeguma novada mājas lapā, kur
dziesmas būs publiski redzamas pēc rezultātu paziņošanas.
Dziesmu pavadījums:
o priekšnesuma pavadījumam jābūt kvalitatīvam;
o dziesmu var izpildīt arī bez pavadījuma - a cappella.
Vērtēšana:
Dziedātāju sniegumu vērtēs kompetenta žūrija (ar kuru iepazīstināsim 24. maijā) ņemot vērā:
o repertuāra izvēle atbilstoši nolikumam, vecumam un spējām; (10 punkti)
o priekšnesuma sniegums un tēls; (10 punkti)
o tehniskais izpildījums un vokālā prasme; (10 punkti)
o pedagoga radošā pieeja, noformējums; (5 punkti)
Maksimālais punktu skaits no viena žūrijas komisijas pārstāvja var būt 35 punkti.
Dalībnieki tiks vērtēti kategorijās- solisti, dueti, trio, ansambļim, popgrupas pa vecuma grupām
un žanriem- akadēmiskie un estrādes. Žūrijas vērtējums katram dalībniekam tiks nosūtīts uz epasta norādīto adresi 5 darba dienu laikā pēc konkursa rezultātu paziņošanas.
Rezultātu paziņošana un apbalvošana:
Rezultāti tiks paziņoti 27.maijā Ķeguma novada mājas lapā. Visi dalībnieki saņems
veicināšanas balvas un diplomus, bet stikla figūru saņems konkursa laureāts, solistu pedagogi
saņems pateicības diplomus pa pastu 10 dienu laikā pēc rezultātu paziņošanas vai sazinoties
personiski pa tālruni 27884206 sarunājot tikšanās laikus. Katrā kategorijā un vecuma grupā
tiks paziņoti pirmo trīs vietu ieguvēji (tie var būt vairāki vienā kategorijā un vecuma grupā,
vērtējot pēc punktu skaita).
Konkursa pieteikšanās kārtība:
Lai pieteiktos jauno vokālistu konkursam „Rembates Cielaviņa 2021”, dalībniekiem no
1) 2021.gada 19. aprīļa līdz 15. maijam plkst. 24:00 elektroniski Ķeguma novada mājas
lapā kegumanovads.lv jāaizpilda un jānosūta pieteikuma anketa;
2) jānosūta dziesmas video links (youtube.com, failiem.lv vai citām video vai failu
apmaiņas platformām, (klāt pierakstot dziesmas izpildītāju, vecumu un dziesmas
nosaukumu) uz e-pastu: liene.lazdina@kegums.lv 2021. gada 23. maija plkst. 24:00.
Personas datu izmantošana:

Aizpildot pieteikuma anketu, Jūs piekrītat savu datu apstrādei. Jūs apliecinat, ka esat saskaņojis
ar attiecīgajām fiziskajām personām to datu apstrādi, kurus esat norādījis pieteikuma anketā,
nepieciešamības gadījumā Jūs varat apliecināt, ka šādu piekrišanu esat saņēmis.
Konkursa norises laikā iegūtie fizisku personu dati, fotogrāfijas un videomateriāli var tikt
izmantoti konkursa publicitātes vajadzībām, tie var tikt nodoti trešajām personām, nolūkā
nodrošināt konkursa publicitāti.
Datu apstrādes nolūks: Vokālā konkursa "Rembates Cielaviņa 2021" konkursa norises
nodrošināšana, dalībnieku reģistrācijas nodrošināšana, publicitātes nodrošināšana.
Pārzinis: Ķeguma novada pašvaldība.
Jūsu dati tiks glabāti līdz konkursa norises beigām.
Informācija un kontaktpersona:
Liene Lazdiņa
Tālr. 27884206, 26435199
e-pasts: liene.lazdina@kegums.lv

