Par VISC interešu izglītības un pārvaldes organizēto
skašu un konkursu turpmāko norišu kārtību
Saskaņā ar VISC 20.01. 2021. elektronisko vēstuli Nr. 4.1-08.2/7 Par COVID –
19 pandēmijas ietekmi uz ‘VISC plānotajām interešu izglītības aktivitātēm,
sazinoties ar pārvaldes Mūzikas metodiskās jomas koodinatori Eviju Milzarāju, Deju
MJ koordinatori Antru Vilmani un Mūsdienu MJ koordinatori Ivettu Tamani plānojam veikt sekojošas korekcijas pārvaldes interešu izglītības aktivitāšu
plānojumā:
MŪZIKA
10.03. 2021. plānotais vokālo ansambļu konkurss "Balsis 2021"- tiek atcelts ( II
kārtu konkursam VISC nebija plānojis)
24.03.2021. skolu koru I kārtas atlases skate - plānotajā formātā nenotiks, saskaņā
ar VISC Mūzikas jomas ref. Ritas Platperes sniegto informāciju "ja ar CIVID saistītā situācija uzlabojas un 05.-07. jūlijā Dziesmu un deju svētku
norise paliks spēkā
- pašvaldību līmenī orintējoši no 01.-12. jūnijam pārvaldei būs jāorganizē koru
snieguma noklausīšanās uz vietām izglītības iestādēs.
Pašlaik VISC apsver iespēju ievērojami samazināt apgūstamo dziesmu repertuāru ,
par ko drīzumā tiks sniegta attiecīga informācija.
TAUTAS DEJA
Saskaņā ar VISC ref. Zandas Mūrnieces sniegto informāciju - š. g. 30.31.martā VISC plānotā Svētku repertuāra apguves skate skolu deju kolektīviem
Mālpils kultūras centrā tiek atcelta .
Kolektīvi, kuri līdz 09.11.2020. iesūtījuši pieteikuma anketu- repertuāra pārbaudes
forma būs video materiāla analīze, iesūtot visas attiecīgā deju kolektīva vecuma un
kvalitātes grupas deju video ierakstus, tajā skaitā – izvēles dejas.
Kolektīva sniegums tiek izteikts šādos vērtējumos: “koprepertuārs ir apgūts”,
“koprepertuārs apgūts daļēji”, “koprepertuārs nav apgūts”.
Ja COVID situācija uzlabosies un Svētki notiks plānotajos datumos - video ( šobrīd projekta variantā ) būs jāiesūta līdz 11.06.2021.
MŪSDIENU DEJA
15.04.2021. plānotais Pierīgas Mūsdienu dejas atklātais konkurss "Pierīgas kauss
2021" tiek pārcelts uz 08.05.2021. ( pie nosacījuma, ja COVID situācija to pieļaus.
TEĀTRA MĀKSLA
Pierīgas skatuves runas konkursa I atlases kārtas norise paliek nemainīga - līdz
15.03.2021. iesniedzot pārvaldei konkursantu uzstāšanās video ierakstu.
Pierīgas skolu teātra skates I atlases kārtai - video ieraksts ir jāiesūta pārvaldei
līdz 01.04. 2021.
Cieņā Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes priekšnieks Oļģerts Lejnieks
p.s.
ja COVID – 19 situācija valstī neuzlabojas – iespējamas attiecīgas korekcijas skašu un
konkursu norišu kārtībā

