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Tautas deju festivāls
„LATVJU BĒRNI DANCI VEDA”
NOLIKUMS
MĒRĶIS
1. Veicināt un popularizēt Latvijas bērnu deju kolektīvu radošās aktivitātes.
2. Rosināt radošus deju kolektīvu vadītājus veidot deju oriģinālprogrammas.
3. Apzināt deju kolektīvu māksliniecisko līmeni, deju iestudējumu kvalitāti.
4. Veicināt festivāla norises vietu kultūrvides attīstību.
ORGANIZATORI
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Liepājas pilsētas domi un Krāslavas
novada domi
DALĪBNIEKI
Latvijas izglītības iestāžu 1.-2., 3.-4., 5.-6. un 7.-9.klašu tautas deju kolektīvi. Citu
klašu grupas un viesu deju grupas, kuras uzaicina pašvaldības, var piedalīties festivālā,
saskaņojot ar festivāla organizatoriem.
Dalībnieku skaitu festivāla norises vietā nosaka pašvaldība-festivāla organizētāja.
Prognozējamais dalībnieku skaits festivālos: 3000 – 3500.
Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un
audiovizuālais materiāls var tikt publiskots.
NORISE
Laiks un vieta:
Krāslavā 2013.gada 25.maijā,
Liepājā 2013.gada 1.jūnijā
1.daļa – deju kolektīvu individuālās programmas – ielu koncerti (10 - 15 minūšu
programma), tajā skaitā viesu deju grupu uzstāšanās.
2.daļa – novadu/pilsētu deju kolektīvu lielkoncerts estrādē. Koncertā piedalās
novadu/pilsētu apvienotie deju kolektīvi un viesu deju kolektīvi ar 10 minūšu garu tematiski
saistītu programmu.
3.daļa – atpūtas vakars festivāla dalībniekiem.
PIETEIKŠANĀS
Pieteikumu anketas (skat. pielikumu) līdz 2013.gada 8.martam iesniegt VISC Interešu
izglītības un tālākizglītības departamentā, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV – 1003, tālr. 67350810, fax
67226535, e-pasts: ilze.mazane@visc.gov.lv
FINANSĒJUMS
Pasākuma vadīšanas, režijas un tehniskā personāla samaksu, kā arī apskaņošanas
pakalpojumus, tipogrāfijas darbus un daļēju telpu īri, autortiesību samaksu, dalībnieku
apdrošināšanu un daļēju telpu īri finansē no valsts budžeta 42.03.apakšprogrammas „Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētki”.
Citus ar pasākuma organizēšanu saistītos izdevumus sedz pašvaldība- festivāla
organizētāja.

Kolektīvu piedalīšanos festivālā finansē pašvaldība, novadu/pilsētas Izglītības
pārvalde vai iestāde, kurā kolektīvs darbojas.
Viesu deju kolektīvu uzaicināšanu, uzņemšanu, izvietošanu, koncertu plānošanu veic
deju kolektīvs vai pašvaldība, kura ielūgusi šo kolektīvu.
Nepieciešamības gadījumā festivāla organizatori var noteikt kolektīviem dalības
maksu, bet ne augstāku par Ls 20.
PROJEKTA VADĪTĀJA
VISC Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta Interešu izglītības un
audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Ilze Mažāne, tālr. 67350810, fakss 67226535, epasts: ilze.mazane@visc.gov.lv .

PIELIKUMS
PIETEIKUMA ANKETA

tautas deju festivālam „Latvju bērni danci veda”
2013.gada 25.maijs Krāslava
2013. gada 1.jūnijs Liepāja
LIELKONCERTS
1.Novads vai novadu apvienība, pilsēta
__________________________________________________________________________
2. Lielkoncerta programmas nosaukums
___________________________________________________________________________
3. Lielkoncerta programmas iestudējuma autors (-i), virsvadītājs (vārds, uzvārds, adrese,
telefons, fax, e-pasts)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Lielkoncerta programma
N.
p.
k.
1.
2.

Dejas nosaukums

Horeogrāfijas
autors

Mūzikas,
apdaru autors

Hronometrāža

Izpildītāju
klašu
grupas

Izpildītāju
kolektīvu
skaits

5. Kolektīvu raksturojums
N.
p.
k.

Kolektīva
nosaukums
(izglītības,
kultūras iestāde)

Klašu
grupa
(-as)

Kolektīva
vadītāja vārds,
uzvārds

Kolektīva
vadītāja adrese,
telefons, fax, eadrese

Dalībnieku skaits
(norādot katrai
klašu grupai
atsevišķi)

Pavadošās
personas,
pedagogi,
šoferi

1.
2.

6. Cits nepieciešamais nodrošinājums koncertu norisē.
IELU KONCERTI
Informācija par ielu koncertu dalībniekiem (uzstāšanās laiks 10 - 15 minūtes)
N.
p.
k.

Deju programmas
nosaukums

Programmā
ietverto deju
nosaukumi,
horeogrāfiju un
mūzikas autori

Kolektīva
nosaukums
(izglītības,
kultūras
iestāde)

Izpildītāju
klašu
grupas

Kolektīva vadītāja
vārds, uzvārds

Hronometrāža

1.
2.

INFORMĀCIJA PAR KOLEKTĪVU IERAŠANOS UN UZTURĒŠANOS
N.
p.
k.

1.
2.
Kopā:

Kolektīva
nosaukums

Klašu
grupa

Vadītājs

Ierašanās
laiks

Transporta
līdzekļa veids un
skaits

Pusdienas
(personu
skaits)

Norēķināšanās
kārtība
(Iestādes
finansētājas
bankas
rekvizīti)

