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TAUTAS DEJU KOLEKTĪVU REPERTUĀRA APGUVES SKATES,
GATAVOJOTIES XII LATVIJAS SKOLU JAUNATNES DZIESMU
UN DEJU SVĒTKU DEJU LIELKONCERTA
NOLIKUMS
Pamats: Valsts izglītības satura centra
2018.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.4.1-07/96
Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skates nolikums,
gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam

MĒRĶIS
Sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, tradīcijas saglabāšanā
un pārmantošanā, veicinot vispārējās, profesionālās, interešu, speciālās izglītības iestāžu un
kultūras iestāžu tautas deju kolektīvu radošo darbību, izaugsmes iespējas un attīstību.
UZDEVUMI
1.
Novērtēt tautas deju kolektīvu sniegumu, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku (turpmāk - Svētki) deju lielkoncertam.
2.
Apzināt un noteikt Svētku potenciālo dalībnieku kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu.
3.
Noteikt Svētku koprepertuāra apguves līmeni.
ORGANIZATORI
4.
Aizkraukles Izglītības pārvalde sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC).
DALĪBNIEKI
5.
Aizkraukles, Neretas, Jaunjelgavas, Kokneses, Skrīveru, Pļaviņu pirmsskolas, vispārējās,
profesionālās, interešu, speciālās izglītības iestāžu un kultūras iestāžu, kā arī juridisku vai
fizisku personu dibināti tautas deju kolektīvi, kuri gatavojas Svētkiem un ir apguvuši
konkrētas vecuma un kvalifikācijas grupas (A, B) deju lielkoncerta repertuāru (2.pielikums),
kā arī ievērojuši nolikumā izvirzītās prasības.
6.

Skatēs piedalās deju kolektīvi šādās vecuma un kvalifikācijas grupās:
6.1. 1. - 2.klašu deju kolektīvi (A un B grupa);
6.2. 3. - 4.klašu deju kolektīvi (A un B grupa);
6.3. 5. - 6.klašu deju kolektīvi (A un B grupa);
6.4. 7. - 9.klašu deju kolektīvi;
6.5. 10. - 12.klašu deju kolektīvi;
6.6. 1. - 4.klašu deju kolektīvi;
6.7. 3. – 6.klašu deju kolektīvi;
6.8. 5. – 9.klašu deju kolektīvi.

7.

Deju kolektīvs var pretendēt uz dalību XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos,
ja ir piedalījies 2019.gada un 2020.gada deju kolektīvu Skatēs.

Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi (1.pielikums)
8.
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.
9.
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
10. Skates notiek 2019.gada 20.martā Aizkraukles kultūras namā, Aizkrauklē, Spīdolas ielā 2.
Precīzu mēģinājumu un skates laiku noteiks deju kolektīvu virsvadītāja Inita Kalniņa pēc
iesniegumu saņemšanas, apkopošanas.
11. Skatē piedalās deju kolektīvs, kurš līdz 2019.gada 1.februārim iesniedzis pilsētas/ novada
deju kolektīvu virsvadītājai Initai Kalniņai vai interešu izglītības metodiķei Zanei Romanovai
Spīdolas ielā 11, Aizkrauklē deju kolektīva vadītāja parakstītu un iestādes vadītāja saskaņotu
pieteikuma anketu (3.pielikums).
12. Skatē deju kolektīvi dejo divas dejas no atbilstošās grupas deju lielkoncerta repertuāra. Deju
secība skatē – pēc vadītāja izvēles.
13. Kolektīvi, kuri apgūst 1.-2.klašu kolektīvu B grupas repertuāru, 3.-6.klašu kolektīvu
repertuāru, 7.-9.klašu repertuāru, skatē kā otro deju izpilda vienu brīvi izvēlētu atbilstošās
grupas deju no kolektīva repertuāra.
14. 5.-6.klašu kolektīvu A grupas un 7.-9.klašu kolektīvi, kuri repertuārā paredzējuši iekļaut deju
“Es čigāna meita biju” (D.Bārbales horeogrāfija), dejo vienu deju no atbilstošās grupas
repertuāra un deju “Es čigāna meita biju”.
15. Uzstāšanās secību skatē nosaka pilsētas/novada tautas deju kolektīvu virsvadītājs un skates
organizētāji.
16. Par deju kolektīvu dalībnieku iekļaušanu no vecākām grupām jaunākā grupā (ne vairāk kā 3
dejotāji) deju kolektīva vadītājs skates dienā rakstiski informē pilsētas/novada tautas deju
kolektīvu virsvadītāju. Virsvadītājs ar šo informāciju iepazīstina vērtēšanas komisiju.
17. 7.-9.klašu un 10.-12.klašu deju kolektīvos drīkst dejot ne vairāk kā 3 (trīs)
2017./2018.mācību gada attiecīgās skolas absolventi. Deju kolektīva vadītājs skates dienā
par to rakstiski informē pilsētas/novada tautas deju kolektīvu virsvadītāju. Virsvadītājs ar šo
informāciju iepazīstina vērtēšanas komisiju.
18. Skatē kolektīvi tērpjas latviešu tautas tērpos atbilstoši deju autoru iecerei un deju lielkoncerta
mākslinieciskajai koncepcijai.
19. Ņemot vērā Svētku Deju lielkoncerta kopmēģinājumu un programmas īstenošanas specifiku,
katrs dejotājs skatē un Svētkos drīkst dejot tikai vienā deju kolektīvā. Ja šis nosacījums netiek
ievērots, vērtēšanas komisijai ir tiesības anulēt konkrētā deju kolektīva sniegumu.
20. Deju lielkoncerta sagatavošanā kolektīvs piedalās 22 dalībnieku (20 dejotāji, 2 pieaugušie)
sastāvā.
21. Kolektīva vadītājs ir atbildīgs par to, lai Skates laikā viņa vadītā kolektīva dalībnieki ievērotu
sabiedriskās kārtības, sabiedrībā pieņemtās morāles un uzvedības normas.
VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA
22. Kolektīvus vērtē VISC saskaņota vērtēšanas komisija trīs dejas nozares speciālistu sastāvā.
23. Vērtēšanas komisija kolektīvus vērtē pēc 50 punktu skalas:
10 punkti – dejas mākslinieciskais izpildījums un rakstura atklāsme,
10 punkti – dejas tehnika un horeogrāfiskā teksta precizitāte,
10 punkti – izpildījuma muzikalitāte,
10 punkti – tautas tērpa valkāšanas kultūra un pareizība,
10 punkti – skatuves kultūra un kolektīva kopiespaids.
24. Vērtēšanas komisija atsevišķi vērtē katru kritēriju ar 0 līdz 10 punktiem:
10 punkti – izcili;
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25.
26.

27.
28.
29.

30.
31.
32.

9 punkti – teicami;
8 punkti - ļoti labi;
7 punkti – labi;
6 punkti – gandrīz labi;
5 punkti – viduvēji;
4 punkti – gandrīz viduvēji;
3 punkti – vāji;
2 punkti – ļoti vāji;
1 punkti – ļoti, ļoti vāji;
0 punktu – nav novērtējams atbilstoši kritērijam.
Viena vērtēšanas komisijas locekļa maksimālais piešķirtais punktu skaits deju kolektīvam ir 50
punkti.
Vērtējums vienam deju kolektīvam tiek aprēķināts, summējot katra vērtēšanas komisijas
locekļa piešķirto punktu skaitu. Vērtēšanas komisijas galīgo vērtējumu veido iegūto punktu
summu, dalot ar trīs.
Iegūtie punkti tiek protokolēti, un skates rezultāti tiek paziņoti skates dienā.
Par nolikuma nosacījumu neievērošanu kolektīva sniegums skatē tiek anulēts.
Pamatojoties uz vērtēšanas komisijas vērtējumu, deju kolektīvi tiek apbalvoti ar
diplomiem/pateicībām:
Augstākā pakāpe - no 45 līdz 50 punktiem,
I pakāpe - no 40 līdz 44,9 punktiem,
II pakāpe - no 35 līdz 39,9 punktiem,
III pakāpe - no 30 līdz 34,9 punktiem,
Pateicība par piedalīšanos – līdz 29.9 punktiem.
Pēc skates rīkotāju iniciatīvas skatēs var tikt piešķirti citi apbalvojumi.
VISC un vērtēšanas komisijai ir tiesības pieņemt citus lēmumus, kas ir saistoši Svētku
sagatavošanai.
Pēc skates notiek vērtēšanas komisijas un deju kolektīvu vadītāju seminārs par deju
metodiskiem ieteikumiem un repertuāra precizēšana.

DALĪBAS MAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
33. Aizkraukles, Skrīveru, Neretas un Jaunjelgavas novadu deju kolektīvi, dalību finansē
Aizkraukles izglītības pārvalde.
34. Kokneses un Pļaviņu novadu deju kolektīvi dalību finansē paši.
35. Dalības maksa 20.00 euro (divdesmit euro) jāpārskaita līdz 2019.gada 19.martam,
iemaksājot vienā no sekojošiem Aizkraukles novada pašvaldības bankas kontiem,
maksājuma mērķi norādot: “Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate 20.03.2019.
Aizkrauklē”:
Aizkraukles novada pašvaldība
Reģ. Nr.90000074812
Adrese: Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, LV-5101
Banka: A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302
Banka: A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750
Banka: A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001
Dalībnieku ēdināšanas un transporta izdevumus finansē kolektīvus komandējošās iestādes
vai pašvaldības.
Pielikumā:
1. Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi uz 2 lp.
2. Repertuārs uz 1 lp.
3. Pieteikuma anketa uz 1 lp.
Šis dokuments ir elektroniski
Sēdes vadītājs,
L.Līdums
parakstīts ar drošu elektronisko
domes priekšsēdētājs
36.

parakstu un satur laika zīmogu
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