Projekts
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Starpnovadu tautas deju kolektīvu skates
Nolikums.
1.
2.
3.
4.

Mērķi:
Veicināt tautas deju kolektīvu izaugsmes iespējas un attīstību.
Novērtēt koprepertuāra apguves līmeni.
Profesionāli novērtēt tautas deju kolektīvu māksliniecisko sniegumu un pedagogu radošo darbību.
Novērtēt tautas deju kolektīvu veikto darbu XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
(turpmāk – Svētki) lielkoncerta repertuāra apguvē.

Dalībnieki:
1. Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga novadu vispārējās, profesionālās, interešu, speciālās izglītības
iestāžu un kultūras iestāžu, kā arī juridisku vai fizisku personu dibināti deju kolektīvi, kuri
gatavojas XI Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un ir apguvuši konkrētas
vecuma un kvalitātes grupas (A, B, C) Deju lielkoncerta „Līdz varavīksnei tikt” repertuāru
(Pielikums Nr.1), kā arī pirmskolas vecuma deju kolektīvi, kuri nav apguvuši Svētku Deju
lielkoncerta „Līdz varavīksnei tikt” koprepertuāru un skatē piedalās ar brīvas izvēles repertuāra
dejām.
2. Skatē piedalās deju kolektīvi šādās vecuma un kvalitātes grupās:
2.1. Pirmsskolas vecuma deju kolektīvi
2.2. 1. – 2. klašu deju kolektīvi;( A,B kvalifikāciju grupas)
2.3. 3. – 4. klašu deju kolektīvi;( A,B kvalifikāciju grupas)
2.4. 5. – 6. klašu deju kolektīvi;( A,B kvalifikāciju grupas)
2.5. 7. – 9. klašu deju kolektīvi;
2.6. 10. – 12. klašu deju kolektīvi
2.7. 1.-4.klašu deju kolektīvi ( C kvalifikācijas grupa)
2.8. 3.-6.klašu deju kolektīvi ( C kvalifikāciju grupa)
2.9. 5.-9.klašu deju kolektīvi(C kvalifikāciju grupa)
3. Kvalifikācijas grupu „C” var izvēlēties kolektīvi no vispārējās izglītības iestādēm: pamatskolas,
kurās skolēnu skaits nepārsniedz 150, un vidusskolas, kurās skolēnu skaits nepārsniedz 200, kā arī
no interešu izglītības iestādēm, mazākumtautību skolām, speciālās izglītības iestādēm, kultūras
iestādēm un ārvalstu latviešu diasporas kolektīvi.
4. Skates norises laiks un vieta:
2015. gada 27.februāris Talsu tautas nams
8:30 – 10:30 – reģistrācija un mēģinājumi.
11:00 – skates sākums.
5. Norise:
5.1.Skatē kolektīvi, kuri apguvuši koprepertuāru Svētku Deju lielkoncertam „Līdz varavīksnei tik” dejo
divas dejas no atbilstošās grupas repertuāra – vienu izlozes deju un vienu izvēles deju, savukārt
pirmsskolas vecuma deju kolektīvi, kuri nav apguvuši koprepertuāra dejas, dejo divas brīvas izvēles
dejas.
5.2.Izloze notiks 2015.gada 23. februārī 12:00 Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā, Talsos,
Brīvības ielā 17a, savukārt pirmsskolas vecuma deju kolektīvi, kuri nav apguvuši koprepertuāra
dejas, abas izvēles dejas iesniedz līdz 2015.gada 23.februārim 12:00 Talsu novada Bērnu un
jauniešu centrā, Talsos, Brīvības ielā 17a vai elektroniski madvanaga@gmail.com .

5.3.Piezīme. Par 10.-12.klašu deju Līdz pašām debesīm. Tie kolektīvi, kuri sagatavojuši šo deju,
iesniedz pieteikumu par dejas izpildījumu skates organizētājiem izlozes dienā. Šiem kolektīviem
deja Līdz pašām debesīm tiek iekļauta izlozes deju sarakstā.
5.4.Mēģinājumu laikus un uzstāšanās kārtību noteiks novada virsvadītājs pēc pieteikumu iesniegšanas
secības.
5.5.Ņemot vērā Svētku Deju lielkoncerta „Līdz varavīksnei tikt” un ar to saistīto kopmēģinājumu un
programmas īstenošanas specifiku, katrs dejotājs skatē drīkst dejot tikai vienā deju kolektīvā. Ja šis
nosacījums netiek ievērots, žūrijai ir tiesības anulēt konkrētā deju kolektīva sniegumu un lemt par tā
turpmāku dalību XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Tautas deju kolektīvu atlases
skatē 2015.gada 14.martā.
5.6. Par dejotāju iekļaušanu no vecākām grupām jaunākā grupā (ne vairāk kā 3 dejotāji) deju kolektīva
vadītājs izlozes dienā rakstiski informē novada tautas deju kolektīvu virsvadītāju. Virsvadītājs ar šo
informāciju iepazīstina žūrijas komisiju.
5.7. 7.-9. un 10.-12. klašu deju kolektīvos drīkst dejot ne vairāk kā 3 2013./2014.mācību gada skolas
absolventi.
5.8. Skatē kolektīvi tērpjas latviešu tautas tērpos atbilstoši deju autoru iecerei un Svētku deju
lielkoncerta mākslinieciskajai koncepcijai.
5.9.Par nolikuma nosacījumu neievērošanu kolektīva sniegums skatē tiek anulēts un kolektīvs
nepiedalās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Tautas dejas kolektīvu atlases skatē
2015.gada 14.martā.
5.10.
Pēc skates visu deju kolektīvu vadītāju apspriede ar žūriju.
6. Vērtēšana un apbalvošana
Žūrijas komisija kolektīvus vērtē pēc 50 punktu sistēmas:
10 punkti – dejas tehnika un horeogrāfiskā teksta precizitāte,
10 punkti – dejas mākslinieciskais izpildījums un rakstura atklāsme,
10 punkti – izpildījuma muzikalitāte,
10 punkti – tautas tērpa valkāšanas kultūra un pareizība,
10 punkti – skatuves kultūra un kolektīva kopiespaids.
Žūrija atsevišķi vērtē katru kritēriju ar 0 līdz 10 punktiem:
10 punkti – izcili;
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.
Žūrijas vērtējums vienam deju kolektīvam tiek aprēķināts, sasummējot katra žūrijas
komisijas locekļa piešķirto punktu skaitu, un iegūto punktu summu, dalot ar trīs. Iegūtie punkti tiek
protokolēti un skates rezultāti tiek paziņoti skates dienā.
Pamatojoties uz žūrijas komisijas vērtējumu, deju kolektīvi tiek apbalvoti ar diplomiem:
laureāts - 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.
Kolektīvu pieteikuma anketu iesniegt līdz 2015.gada 6.februārim 12:00 Talsu novada Bērnu
un jauniešu centrā (Pielikums Nr.2).
Brīvības ielā 17a, tel.nr. 63291805, e-pasts: madvanaga@gmail.com
Sagatavoja: M.Vanaga 63291805

Pielikums Nr.1
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Deju lielkoncerts „Līdz varavīksnei tikt”
Repertuārs un sadalījums pa klašu grupām.
1.
2.

Čieps
Latviešu pāru deju svīta

3.

Juku, juku

4.

Cūkas driķos

5.

Sešas peles miegu vilka

6.

Labrītiņ(i), Dievs palīdz

7.

Vēderiņš burkšķ

8.

Spīdēja saulīte

9.
10.
11.

Pavasara dziesmiņa
Es atradu akmentiņu
Rupmaizkukuls

12.

Maize aug

13.

Kas mežā brakšķināja

14.
15.

Latiņ, lec
Dari tā, dari šitā

16.

Daugaviņa lielījās

17.

Slotu dancis

18.

Meitiņa, puķīte

19.

Striķu niķi

20

Zagliņš

21.

Tiriribums

22.

Andžiņš

23.

Mūžīgi laimīgi

24.
25.

Man košas lentas, man košas
bantes
Ābrama polka

26.

Ābrama polka

27.

Kalējs kala debesīs

28.
29.

Līdz pašām debesīm
Es noaudu zvaigžņu segu

Agra Daņiļeviča horeogrāfija, Māras Lejas mūzika
Artas Melnalksnes horeogrāfija,
tautas mūzika Didža Rijnieka apdarē
Artas Melnalksnes horeogrāfija,
Dinas Liepas mūzikas apdare
Artas Melnalksnes horeogrāfija,
tautas mūzika folkloras grupas „Iļģi” interpretācijā
Ilutas Mistres horeogrāfija,
tautas mūzika Modra Krūmiņa apdarē
Artas Melnalksnes horeogrāfija,
tautas mūzika Ilgas Reiznieces apdarē
Lilitas Jansones horeogrāfija,
Inga Ulmaņa un Aigara Voitišķa mūzika
Dzintara Zeibota horeogrāfija,
tautas mūzika Jāņa Bauvara apdare
Ginta Baumaņa horeogrāfija, Vitas Siliņas mūzika
Taigas Ludboržas horeogrāfija, Valda Zilvera mūzika
Indras Ozoliņas horeogrāfija, Daiņa Heinsberga mūzika
Ievas Jundzes horeogrāfija,
tautas mūzika Ilgas Reiznieces apdarē
Taigas Ludboržas horeogrāfija, Valda Zilvera mūzika
Daces Adviljones horeogrāfija, Raimonda Paula mūzika
Artas Melnalksnes horeogrāfija,
Sniedzes Grīnbergas mūzika
Taigas Ludboržas horeogrāfija,
tautas mūzika Valda Zilvera apdarē
Lilitas Jansones horeogrāfija, Valta Pūces mūzika
Daces Adviljones horeogrāfija,
tautas mūzika Jura Vaivoda apdarē
Ginta Baumaņa horeogrāfija, Raimonda Paula mūzika
Ēvalda Ābelskalna horeogrāfija,
tautas mūzika Ilmāra Pumpura apdarē
Ginta Baumaņa horeogrāfija,
tautas mūzika Jura Vaivoda apdarē
Veltas Lodiņas horeogrāfija,
Viktora Sama mūzikas apdare
Jāņa Ērgļa horeogrāfija,
tautas mūzika Jura Vaivoda apdarē
Ilutas Mistres horeogrāfija,
tautas mūzika Jura Vaivoda apdarē
Gaidas Ivanovas horeogrāfija,
tautas mūzika Gunāra Igauņa apdarē
Ilmāra Dreļa horeogrāfija,
tautas mūzika Gunāra Igauņa apdarē
Madlēnas Bratkus horeogrāfija,
tautas mūzika Gata Gaujenieka apdarē
Agra Daņiļeviča horeogrāfija, Valda Muktupāvela mūzika
Artas Melnalksnes horeogrāfija,
Sniedzes Grīnbergas mūzika

1.-2. A
1.-2.B
1.-4.C
1.-2.B
1.-4.C
10.-12.
PII
PII
1.-4.C
PII
1.-2.B
3.-4.B
3.-6.C
1.-2.A
3.-4.A
3.-4.B
3.-6.C
3.-4.A
3.-6.C
1.-2.A
3.-4.B
5.-6.A
3.-4.A
3.-4.A
5.-6.B
5.-.9.C
5.-6.A
5.-6.B
5.-6.A
5.-6.B
7.-9.
5.-6.A
5.-9.C
10.-12.
7.-9.
10.-12.
7.-9.
5.-6.B
5.-9.C
10.-12.
10.-12.

Pielikums Nr.2
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Starpnovadu tautas deju skate.

Deju kolektīva pieteikuma anketa
Anketu, lūgums, aizpildīt precīzi un ar drukātiem burtiem!
Kolektīva pilns nosaukums ___________________________________________________
pie kādas iestādes darbojas (iestādes nosaukums)

_________________________________

Kolektīva vadītājs_____________________________________________________________
Tālrunis __________________________
E-pasts____________________________
Adrese _______________________________________________________________
Skatei gatavo vecuma un kvalifikācijas grupas repertuāru (apvilkt vai pasvītrot)
PII (nav sagatavotas koprepertuāra dejas)
PII
1.-2.klašu deju kolektīvi (A grupa);
1.-2.klašu deju kolektīvi (B grupa);
3. - 4.klašu deju kolektīvi (A grupa);
3. - 4.klašu deju kolektīvi (B grupa);
5. - 6.klašu deju kolektīvi (A grupa);
5. - 6.klašu deju kolektīvi (B grupa);
7. - 9.klašu deju kolektīvi;
10. - 12.klašu deju kolektīvi;
1. - 4.klašu deju kolektīvi (C grupa);
3. – 6.klašu deju kolektīvi (C grupa);
5. – 9.klašu deju kolektīvi (C grupa).

Dalībnieku skaits kolektīvā________________________________________

Vadītāja paraksts _______________________________
Datums _______________________________

