Teātra festivāla bērniem ar speciālām vajadzībām „Mēs varam!”
NOLIKUMS
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Teātra festivāls bērniem ar speciālām
vajadzībām „Mēs varam!” (turpmāk – Festivāls).
2. Festivāla mērķi ir:
2.1. sekmēt skolu un skolēnu ar speciālām vajadzībām pieredzes apmaiņu teātra
mākslā;
2.2. sniegt iespēju skolēniem ar speciālām vajadzībām piedalīties kultūras procesu
veidošanā, tādējādi veicinot viņu integrāciju sabiedrībā;
2.3. veicināt Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona speciālo izglītības iestāžu un
vispārējās izglītības iestāžu, kurās tiek realizētas speciālās pamatizglītības
programmas, izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības
programmu kodi 210158XX un 210159XX), pedagogu radošo sadarbību un pieredzes
apmaiņu.
3. Festivāla uzdevums ir sekmēt bērnu un jauniešu talanta, prasmju un spēju izkopšanu
teātra mākslas jomā .
4. Festivālu rīko Rīgas 5.internātpamatskola - attīstības centrs sadarbībā ar Rīgas domes
Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi (turpmāk –
Pārvalde).
5. Izglītības iestāde nodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu
Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to
organizētajos pasākumos” prasības.
II. Festivāla norises vieta un laiks
6. Festivāls notiek 2019. gada 11. aprīlī.
7. Festivāls notiek Rīgas 5. internātpamatskolā - attīstības centrā, Slāvu ielā 19 un tā
sākums ir plkst. 13.00.
8. Festivāla nolikums un informācija par Festivālu tiek publicēta interneta vietnēs
www.intereses.lv , www.e-skola.lv, www.r5sips.lv un nosūtīts izglītības iestādēm uz epastu.
III. Festivāla dalībnieki, pieteikumu iesniegšana un dalības nosacījumi
9. Festivālā piedalās Rīgas un Rīgas plānošanas reģiona speciālo izglītības iestāžu un
vispārējās izglītības iestāžu, kurās tiek realizētas speciālās pamatizglītības programmas
izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
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10. Festivāla pieteikumu (Pielikums Nr.1) nosūtīt elektroniski Festivāla koordinatorei
Ilzei Lešinskai uz e- pastu ilze.lesinska@inbox.lv līdz 2019. gada 4. aprīlim.
11. Festivāla dalības nosacījumi:
11.1. Festivāla priekšnesumus ir teatrāls priekšnesums;
11.2. Festivāla priekšnesuma ilgums nepārsniedz 10 minūtes;
11.3. priekšnesuma apskaņošana CD vai USB formātā, kā arī pieejamas digitālās
klavieres.
12. Atbildīgajai personai par dalībnieku pieteikšanu Festivālam, pirms pieteikuma
iesniegšanas jāsaņem rakstveida piekrišana no nepilngadīgo kolektīva dalībnieku
likumiskajiem pārstāvjiem vai pilngadīgajiem dalībniekiem Dalībnieku fotografēšanai
vai filmēšanai Festivāla laikā un fotogrāfiju vai audiovizuālā materiāla publiskošanai
pēc Festivāla.
IV. Festivāla dalībnieku apbalvošana
17. Festivāla dalībnieku apbalvošana notiks 2019. gada 11.aprīlī
19. Informācija par Festivālu tiks publicēta interneta vietnē www.r5sips.lv, www.eskola.lv .
I.Vilnīte
Direktore
I.Lešinska 29503154
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