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NOLIKUMS Nr.2019/6
Aizkrauklē
APSTIPRINĀTS
ar Aizkraukles novada domes
2019.gada 25.aprīļa sēdes
lēmumu Nr.131 (protokols Nr.4, 29.p.)
DEJU SVĒTKU “SANĀCIET LIELI, MAZI”
NOLIKUMS

Mērķis: Nodrošināt Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību. Gatavoties XII Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā. Veicināt sadarbību starp Aizkraukles apriņķa un
sadarbības novadu deju kolektīviem. Attīstīt un pilnveidot kopdejošanas prasmes.
Laiks: 2019.gada 1.jūnijs
Vieta: Aizkraukles novada stadions
Dalībnieki: Aizkraukles sadarbības novadu un citu novadu visu vecumu bērnu un jauniešu
deju kolektīvi, kuri apguvuši svētku repertuāru (1.pielikums) Aizkraukles apriņķa jauniešu, vidējās
paaudzes un senioru deju kolektīvi, kuri apguvuši svētku repertuāru (2.pielikums).
Norise, dienas plāns:
08.00 -11.00 mēģinājumi pieaugušo deju kolektīviem.
11.00 - 16.00 mēģinājumi skolēnu deju kolektīviem
16.00 Koncerta mēģinājums (visiem)
18.30 Gatavošanās koncertam
18.50 Stāšanās gājienam
19.00 Gājiens apkārt stadionam
19.15 Koncerts “Sanākat lieli, mazi!”
22.00 Zaļumballe.
Papildus informācija: Šajā dienā Aizkrauklē notiks Lietuviešu diena, veltīta Aizkraukles un
Biržu 15 gadu draudzībai. Pilsētas centrālajā laukumā notiks koncerts no 11.00 -15.00, kurā, pēc
izvēles, ir iespēja papildus piedalīties ar 2-3 priekšnesumiem, bez pārģērbšanās. Pieteikšanās un
tuvāka informācija Vanda Arnta-Laizāne, tālr.: 26478223.
Pieteikšanās: dalībnieki piesaka savu dalību sadarbības novadu deju kolektīvu virsvadītājai
Initai Kalniņai un Aizkraukles apriņķa deju kolektīva virsvadītājai Unai Staklei, atsūtot arī
aizpildītu pieteikuma anketu uz e-pastu kulturasnams@aizkraukle.lv (4.pielikums) līdz
2019.gada 15.maijam
Dalības maksa: dalības maksa skolēnu kolektīvam Eur 50,- un pieaugušo kolektīvam Eur
80,- (izmaksu aprēķins – 6.pielikums) Samaksu veicot ar pārskaitījumu pēc piestādītā rēķina.
Iebraukšana:
Dalībnieki ierodas pie Aizkraukles novada vidusskolas ēkas Draudzības krastmalā 5.
Autobuss izlaiž dalībniekus pie skolas centrālās ieejas un dodas uz stāvlaukumu pie kultūras nama.

Dalībnieki izvietojas skolā. Dalībnieki, kuri ierodas ar privāto transportu, arī dodas uz pļavu
stadiona galā. (shēma pielikums Nr.5.) Mēģinājumu un koncertu laikos dalībniekiem būs iespēja
uzturēties lielajās dalībnieku teltīs, kurās būs iespēja novietot rekvizītus, tērpus, privātās lietas.
Šajās teltīs arī atradīsies medicīnas darbinieks
Ēdināšana: Svētku organizatori ēdināšanu nenodrošina. Pielikumā nr. 4 pieejama
informācija par ēdinātājiem Aizkrauklē, kuri varēs nodrošināt ēdināšanas pakalpojumus
kolektīviem. Lūgums izvēlēties un sazināties ar kādu no norādītajiem ēdinātājiem, lai vienotos par
laiku, personu skaitu, kuriem būs nepieciešama ēdināšana un rēķinu izrakstīšanu.
Kontakti:
Skolēnu kolektīvu
tālr. 26755153.

koordinatores Zane Romanova, tālr. 26099259 Agnese Pulkstene,

Pieaugušo kolektīvu koordinatore Anta Teivāne, tālr. 29116791.
Virsvadītājas Una Stakle, tālr. 26601060 un Inita Kalniņa, tālr. 26359164.

Pielikumā:

1. Skolēnu Deju kolektīvu repertuārs uz 1 lp.
2. Aizkraukles deju apriņķa deju svētku ieteicamais repertuārs uz 1 lp.
3. Ēdinātāju saraksts uz 1 lp.
3. Dalībnieku pieteikuma anketa uz 1 lp.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu
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