Apstiprināts ar
Valsts izglītības satura centra
2014.gada 18.septembra rīkojumu Nr. 4.1-09/66

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Mūsdienu deju kolektīvu un repertuāra apguves skates
Nolikums
MĒRĶIS
1. Apzināt mūsdienu deju kolektīvu māksliniecisko līmeni un deju iestudējumu kvalitāti.
2. Veikt dalībnieku atlasi XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku (turpmāk Svētki) mūsdienu deju lielkoncertam.
3. Noteikt koprepertuāra apguves līmeni un Svētku dalībnieku kvalitatīvo un kvantitatīvo
sastāvu.
ORGANIZATORI
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pilsētu/novadu pašvaldībām un
izglītības iestādēm.
DALĪBNIEKI
Latvijas izglītības un kultūras iestāžu audzēkņi, juridisku vai fizisku personu dibinātu
mūsdienu deju grupu dalībnieki, kuri apguvuši konkrētas vecuma grupas repertuāru
(pielikums Nr.1). Dalībnieku skaits katrā grupā atbilst norādēm pie repertuāra.
Dalībnieku un repertuāra iedalījums vecuma grupās:
- 1. - 4.klašu grupa;
- 5. - 7.klašu grupa;
- 8. - 12.klašu grupa.
NORISE
Mūsdienu deju kolektīvu koprepertuāra apguves skates vēsturiskajos novados:
Kurzeme –
2014.gada 21.novembris, Liepājas Olimpiskais centrs;
Vidzeme –
2014.gada 26.novembris, Valmieras Kultūras centrs;
Latgale –
2014.gada 27.novembris, Daugavpils Kultūras pils;
Zemgale –
2014.gada 28.novembris, Īslīces Kultūras nams;
Rīga –
2014.gada 25.novembris, VEF Kultūras pils.
SKATES NOTEIKUMI
Skatē katrs deju kolektīvs atilstoši savai vecuma grupai piedalās ar vienu vai divām
dejām no Svētku mūsdienu deju lielkoncerta koprepertuāra programmas (pielikums Nr.1).
Skates norises gaitu un secību nosaka VISC.
VĒRTĒŠANA
Skati vērtē VISC izveidota un apstiprināta žūrijas komisija.
Vērtēšanas kritēriji pēc 25 punktu skalas:
10 punkti – dejas horeogrāfiskā teksta precizitāte un muzikalitāte;
10 punkti – dejas tēls un mākslinieciskais izpildījums;
5 punkti – dejas vizuālais ietērps, skatuves kultūra un estētika, kolektīva kopiespaids.
VISC un žūrijas komisijai ir tiesības pieņemt citus lēmumus, kas ir saistoši Svētku
sagatavošanai.
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PIETEIKŠANĀS
Lai kļūtu par skates dalībnieku, deju kolektīvam līdz 2014.gada 1.oktobrim mūsdienu
deju kolektīvu koordinatoram jāiesniedz skates pieteikuma anketa (Pielikums Nr.2).
Mūsdienu deju kolektīvu koordinators deju kolektīvu iesniegtās skates pieteikuma anketas
iesniedz VISC personīgi vai pa pastu - VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV – 1003, vai elektroniski
(parakstītas, skenētas) uz e-pasta adresi: zanda.murniece@visc.gov.lv līdz 2014.gada
15.oktobrim.
Neprecīzi vai nepilnīgi aizpildītas, kā arī pēc termiņa iesūtītas pieteikuma anketas skatei
netiek reģistrētas.
PAPILDU NOTEIKUMI
- Deju kolektīva vadītājs, parakstot skates pieteikuma anketu, akceptē šo nolikumu un
apņemas izpildīt tajā noteikto.
- Deju kolektīvu uzstāšanās secību skatē nosaka VISC.
- Deju kolektīvs drīkst piedalīties skatē citā vēsturiskajā novadā, to rakstiski
saskaņojot ar sava novada Svētku koordinatoru un mūsdienu deju koordinatoru ne vēlāk kā
mēnesi pirms paredzētās skates.
- Deju kolektīva vadītājs ir atbildīgs par to, lai skates laikā viņa vadītā deju kolektīva
dalībnieki ievērotu sabiedrībā pieņemtās morāles un uzvedības normas.
- Skates dalībnieki jāinformē, ka skates laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti
un fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots.
FINANSĒJUMS
Skates norise tiek finansēta no valsts budžeta apakšprogrammas 42.03. „Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētki”.
Dalībnieku piedalīšanos skatē finansē pašvaldība vai iestāde, kuru dalībnieki pārstāv.
PROJEKTA VADĪTĀJA
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Zanda
Mūrniece, tālr. 67228987, fakss 67226535, e-pasts zanda.murniece@visc.gov.lv
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Pielikums Nr. 1

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Mūsdienu deju kolektīvu
koprepertuārs
Dejas nosaukums

Horeogrāfs

Avots

Dalībnieku
skaits

1.-4.klašu grupa (koprepertuāra apguves skatēs deju grupa izvēlas vienu no piedāvātajām dejām)
„Pučitata”
(1.-2.klase)

Edītes
horeogrāfija

Ābeltiņas

„Mutācijas rezultātā”
(3.-4.klase)

Annikas
horeogrāfija

Andersones

Hip hop deja

Viktorijas
horeogrāfija

Semencovas http://youtu.be/nTX3_VQTn5E

http://failiem.lv/u/bvnjoph?k=353 18-24
e24f0
http://failiem.lv/u/zarxazb?k=911
527b9

16-20
Līdz 16

5.-7. klašu grupa (koprepertuāra apguves skatēs deju grupa izvēlas vienu no piedāvātajām dejām)
„Miega bumbas”

Edītes
Ābeltiņas
horeogrāfija
„Tikšanās vietu mainīt Annikas
Andersones
nedrīkst”
horeogrāfija
„Nākamais
līmenis” Daces Joneles horeogrāfija
(puišu deja un breika
grupu deja)
„Stilu mix” (hip hop Aleksandra
Ivanova
deja)
horeogrāfija

http://failiem.lv/u/odqzksm?k=21 18-24
d149bf
http://failiem.lv/u/bofhdnn?k=226 16-20
3b0bf
http://failiem.lv/u/tceisdk?k=efcd3 6-9
82c
https://www.youtube.com/watch?
v=bJSA2YEpkgc

Līdz 16

8.- 12.klašu grupa (koprepertuāra apguves skatēs deju grupa izvēlas vienu no piedāvātajiem variantiem un
skatē dejo divas dejas)
A variants – deja „Megabaitu armija” un „Dzeguzes bērni”
B variants – deja „Megabaitu armija” un „Sasmaržot pavasari”
C variants – deja „Solis pretī...” un viena deja no A un B varianta dejām
„Sasmaržot pavasari”
„Megabaitu armija”
„Dzeguzes bērni”
„Solis pretī…”
"Iemāci man arī!"
(breika deja)
Hip hop deja

Annikas
Andersones http://failiem.lv/u/ugbndjj?k=f836
horeogrāfija
1458
Elīnas
Gaitjukevičas http://failiem.lv/u/qmsiknl?k=48a
horeogrāfija
b5b19
Ievas
Valdmanes http://failiem.lv/u/gtarokr?k=22e0
horeogrāfija
a1ca
Edītes
Ābeltiņas http://failiem.lv/u/qzdzlng?k=937
horeogrāfija
43c69
Ivara
Sakoviča http://failiem.lv/u/bvszwgd
horeogrāfija
Elzas
Kronbergas https://www.youtube.com/watch?
horeogrāfija
v=O0pxxO1xZIk

8-12
10-14
10-14
5-8 puiši un
8-12 meitenes
5-8
Līdz 16
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Pielikums Nr. 2

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Mūsdienu deju kolektīvu un repertuāra apguves skates
PIETEIKUMA ANKETA

/ skates norises vieta/
1. Novads/ pilsēta, iestāde, kolektīvs (pilns nosaukums)
2. Kolektīva vadītāja vārds, uzvārds (pilnos vārdos), kontakttālrunis, e-pasts
3. Vecuma grupa (pasvītrot nepieciešamo):
1.-4.klase;
5.-7.klase;
8.-12.klase.
4. Dalībnieku skaits kolektīvā:

dejotāji
___________ pedagogi

5. Repertuārs
Dejas nosaukums

Horeogrāfs (vārds, uzvārds)

1.deja
2.deja

Anketas iesniedzēja paraksts:

Datums

(vārds, uzvārds)

