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Saldus novada skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu radošais koncerts

Nolikums

Interešu izglītības nodarbību īstenošanā un pasākumu organizēšanā jāievēro Ministru
kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības.

Vecākiem/izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem sadarbībā ar pedagogiem ir
pienākums raudzīties, lai izglītojamais neapmeklē nodarbību vai pasākumu, ja viņam ir kādas
akūtas veselības problēmas vai saslimšanas pazīmes.

Nodarbībās vai pasākumā iesaistītās puses seko līdzi aktuālajai informācijai un ievēro
konkrētajā brīdī spēkā esošās epidemioloģiskās un sanitāri higiēniskās prasības, tādējādiir
iespējamas atkāpes no nolikuma, t.sk. pasākuma atcelšana, par ko tiek paziņots atsevišķi.

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, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmuun deju svētkiem.

UZDEVUMI
Motivēt tautas deju kolektīvu dalībniekus radošai darbībai, kopdejošanas un

skatuviskās pieredzes bagātināšanai.
Novērtēt tautas deju kolektīvu sniegumu un sniegt metodisko atbalstu pedagogiem

mākslinieciskā snieguma pilnveidošanai, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkiem (turpmāk - Svētki).

ORGANIZATORI
Saldus Bērnu un jaunatnes centrs sadarbībā ar Saldus novada deju kolektīvu

virsvadītāju.

DALĪBNIEKI
Saldus novada vispārējās, profesionālās, interešu, speciālās izglītības iestāžu un

kultūras iestāžu tautas deju kolektīvi.

Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi
Dalībnieki tiks fotografēti un filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls tiks

publiskots ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās un mākslinieciskās aktivitātes un
atspoguļot to norises sabiedrības interesēs un kultūrvēsturisko liecību saglabāšanā.

Dalībnieka pedagogs ir informēts par pilngadīga dalībnieka un nepilngadīga
dalībnieka vecāka vai aizbildņa rakstisku piekrišanu par to, ka dalībnieks tiks fiksēts audio,
audiovizuālā un fotogrāfiju veidā un viņa personasdati tiks apstrādāti.



NORISE
Deju koncerts notiek 2023.gada 27. aprīlī Saldus Bērnu un jaunatnescentrā (laiks tiks

precizēts).
Radošajā koncertā tautas deju kolektīvi dejo divas dejas: vienu deju no atbilstošas

vecuma grupas obligātā repertuāra, otru deju no kolektīvabrīvi izvēlēta repertuāra, atbilstoši
vecuma grupai. Otra deja var būt arī no obligātā repertuāra.

1.-2.klašu deju kolektīviem obligātais repertuārs:
1. Juku,juku ( A.Melnalksnes horeogrāfija, D.Liepas tautas mūzikas apdare);
2. Latviešu pāru deju svīta ( A.Melnalksnes horeogrāfija, tautas mūzika D.Rijnieka apdarē).
3.-4.klašu deju kolektīviem obligātais repertuārs:
1. Tēva nav mājās (A.Melnalksnes horeogrāfija, D.Rijnieka mūzika);
2. Lūk tā ( A.Melnalksnes horeogrāfija, D.Rijnieka mūzika).
1.-4.klašu deju kolektīvi - izvēlas piemērotākono 1.-2. vai 3.-4.kl.repertuāra.

3.-6.klašu deju kolektīvi izvēlas vai nu 3.-4.kl.repertuāru vai 5.-6., 5.-9., 7.-9.kl.repertuāru;
5.-6., 5.-9., 7.-9.klašu deju kolektīviem obligātais repertuārs:
1. Kurzemes mugurdancis ( 1.Ozoliņas hor.,tautas mūzika)
2. Kas tā tāda vīzdegune( A.Melnalksnes hor.,tautas mūzika)

Deju kolektīvu, kuri gatavo XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku
deju lieluzveduma "Mūžīgais dzinējs”, lielkoncerta *'Balts” vai Noslēguma koncerta *Kopā
augšup” repertuāru, piedalīšanās radošajā koncertā ir pēc deju kolektīva vadītāja izvēles.

Deju kolektīvs piedalās pilnā dejai paredzētajā sastāvā, bet ir pieļaujamas atkāpes no
dejai nepieciešamā sastāva, kas tiek saskaņotas ar deju kolektīvu virsvadītāju.

Radošajā koncertā dejotāji tērpjas latviešu tautas tērpos atbilstoši deju autoru iecerei.
Kolektīva vadītājs ir atbildīgs par to, lai radošā koncerta laikā viņa vadītā kolektīva

dalībnieki ievērotu sabiedriskās kārtības, sabiedrībā pieņemtās morāles un uzvedības normas.
Dalībnieki apņemas ievērot visas radošā koncerta laikā noteiktās epidemioloģiskās drošības
prasības un rekomendācijas.

PIETEIKŠANĀS
Deju kolektīva vadītājs līdz 2023.gada 2.janvārim iesniedz Saldus novada deju

kolektīvu virsvadītājai Inesei Bušai (inesebusa05(Ogmail.com) deju kolektīva vadītāja
parakstītu un ar iestādes vadītāju saskaņotu pieteikuma anketu (pielikums Nr.1).

Deju kolektīva vadītājs, parakstot pieteikuma anketu, piekrīt šā nolikuma
nosacījumiem un apņemas izpildīt tajā noteikto, kāarī ir informēts par to, ka deju kolektīvs un
tā dalībnieki radošā koncerta laikā var tikt fotografēti vai filmēti un materiāls var tikt
publiskots nekomerciālos nolūkos.

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA
Kolektīvu sniegumu noskatās un vērtē Saldus novada deju kolektīvu virsvadītājs un

viņa ieteikts dejas eksperts/ eksperti.
Deju kolektīvu sniegums tiek izteikts šādos vērtējumos:
- repertuārs apgūts;
- repertuārs apgūts daļēji:
- repertuārs nav apgūts.
Eksperti sniedz kolektīvu vadītājiem mutiskus komentārus par katra kolektīva

sniegumuun ieteikumus mākslinieciskā snieguma pilnveidei.
Pēc Saldus novada deju kolektīvu virsvadītāja un koncerta rīkotāju iniciatīvas var tikt

piešķirti diplomi, pateicības un citi apbalvojumi.



FINANSĒJUMS
Radošo koncertu norisi nodrošina Saldusbērnu un jaunatnescentrs.
Dalībnieku ēdināšanas un transporta izdevumus finansē kolektīvus komandējošās

iestādes.

KONTAKTPERSONAS
Saldus Bērnuun jaunatnes centra direktores vietniece izglītības jomā
Liene Zeiliņa
Tel. 26446227
liene.zeilina(saldus.lv

Saldus novada deju kolektīvu virsvadītāja
Inese Buša
Tel. 26017399
inesebusa0S(Agmail.com



Pielikums Nr.1

Saldus novada skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu radošais koncerts

Deju kolektīva pieteikuma anketa

Anketu deju kolektīva vadītājs līdz 2023.gada 2.janvārim iesniedz Saldus novada deju
kolektīvu virsvadītājai Inesei Bušai: inesebusa05(Ogmail.com.

Izglītības vai kultūras iestādes
pilns nosaukums
Kolektīva nosaukums

Kolektīva vadītājs
(vārds, uzvārds)
Kolektīva vadītāja
kontakttālrunis, epasta adrese
Deju kolektīva grupa
(apvilkt vai pasvītrot
vajadzīgo):

* 1.-2.klašu deju kolektīvs
* 3. - 4.klašu deju kolektīvs
* 5. - 6.klašu deju kolektīvs
* 7. - 9.klašu deju kolektīvs
* 10. - 12.klašu deju kolektīvs
* 1. - 4.klašu deju kolektīvs
* 3. — 6.klašu deju kolektīvs
* 5. — 9.klašu deju kolektīvs

Radošā koncerta repertuārs
(dejas nosaukums,

1.Deja—

horeogrāfs, mūzikas 2.Deja -
autors)

Dalībnieku- dejotāji skaits Meiteņuskaits
kolektīvā Puišu skaits
Pedagogu skaits kolektīvā

Kolektīva vadītāja/s
(Vārds, uzvārds, paraksts)

Saskaņots:

Iestādes vadītāja/s
(Vārds, uzvārds, paraksts)

Datums:

Deju kolektīva vadītājs, parakstot radošā koncerta pieteikuma anketu, piekrīt šā nolikuma
nosacījumiem un apņemas izpildīt tajā noteikto.


