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NOLIKUMS
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Nr.1-2/6
Izdots saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmo daļu,
Latvijas Nacionālā kultūras centra nolikuma 4.7.punktu

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku
deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skates 2018.gadā
nolikums
I.Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā 2018.gadā tiek rīkota XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētku (turpmāk – Svētki) deju kolektīvu koprepertuāra (turpmāk – repertuārs)
pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skate (turpmāk – Skate).
2. Skates mērķi ir noteikt:
2.1. repertuāra apguves līmeni Svētku lieluzvedumam „Māras zeme” (turpmāk –
Lieluzvedums) un tā dalībniekus Svētkos;
2.2. repertuāra apguves līmeni skatuvisko deju koncertam “Vēl simts gadi dejai” (turpmāk
– Koncerts) un tā dalībniekus Svētkos;
2.3. katra deju kolektīva sniegumu un piešķirt tam atbilstošu kvalitātes pakāpi;
2.4. Fināla konkursa (turpmāk – Konkurss) dalībniekus deju kolektīvu A un D kvalitātes
grupās.
3. Skate notiek laikā no 2018. gada 23.februāra līdz 30.aprīlim Skates rīkotāja apstiprinātās
norises vietās (1.pielikums).
II. Skates rīkotājs
4. Skati rīko Latvijas Nacionālā kultūras centra (turpmāk- Centrs), Reģ.Nr.90000049726,
adrese: Pils laukumā 4, Rīgā, LV-1365. Kontaktinformācija: e-pasta adrese:
lnkc@lnkc.gov.lv, tālr. +371 67228985, mob. +371 26436135, mājaslapas adrese:
www.lnkc.gov.lv, sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām un Centra noteikto deju apriņķu
(turpmāk – deju apriņķis) virsvadītājiem.
5. Kontaktpersona: Centra dejas mākslas eksperte Maruta Alpa, tālr.+371 67228985, e-pasta
adrese: maruta.alpa@lnkc.gov.lv
III. Skates dalībnieks
6. Skates dalībnieks var būt juridiskas vai fiziskas personas dibināts deju kolektīvs Latvijā vai
latviešu deju kolektīvs/kopa ārvalstīs, kas ir gatavojusies Svētkiem - 2017.gadā ir
piedalījusies deju kolektīvu Svētku repertuāra apguves skatēs, ir apguvusi konkrētās
kvalitātes grupas: A, B, C, D, D1, E, F, bērnu deju kolektīvu un ārvalstu latviešu deju

kolektīvu un kopu repertuāru (2. pielikums), un Koncerta repertuāru (3.pielikums), saskaņā
ar deju kolektīvu 2017. gada repertuāra apguves skates žūrijas un 2017.gada 16.maija žūrijas
lēmumu ( protokols Nr.5).
7. Skatē piedalās:
7.1. A, B, C, D, D1, E, F grupu deju kolektīvi, kas piedalījušies 2017.gada skatē;
7.2. bērnu deju kolektīvi, kas saskaņā ar žūrijas vērtējumu 2017.gada skatē ieguvuši
Augstāko pakāpi un I pakāpi.
8. A, B, D, D1, E grupu deju kolektīvi Skatei izvēlas vismaz trīs savas grupas dejas no
Lieluzveduma repertuāra.
9. A, B, C grupu deju kolektīvu dejotāju vecums – ne jaunāki par 16 gadiem.
10. Ņemot vērā Svētku specifiku, kā arī ar to saistīto kopmēģinājumu un programmas
īstenošanas specifiku, katrs dejotājs drīkst dejot tikai vienā kolektīvā. Ja šis nosacījums
netiek ievērots, žūrijai ir tiesības anulēt konkrētā deju kolektīva sniegumu un lemt par tā
turpmāko dalību Svētkos.
11. Skatē piedalās Latvijas deju kolektīvs, kas līdz 2017.gada 25.oktobrim ir iesniedzis deju
apriņķa virsvadītājam attiecīgā deju kolektīva vadītāja un deju kolektīva dibinātāja iestādes
vadītāja parakstītu pieteikumu anketu (4.pielikums). Deju apriņķa virsvadītājs līdz 2017.gada
5.novembrim Centram iesniedz pieteikumu anketas un pieteikumu anketu kopsavilkumu
(6.pielikums). Ārvalstu latviešu deju kolektīvi un kopas pieteikumus iesūta Centram:
kontaktpersona – eksperte sabiedrības līdzdalības jautājumos Aiga Vasiļevska, e-pasta
adrese: aiga.vasilevska@lnkc.gov.lv.
12. Latvijas deju kolektīvs Skatē piedalās savā deju apriņķī. Latviešu ārvalstu deju kolektīviem
un kopām notiek videoskate.
IV. Skates repertuārs
13. Deju kolektīvi Skatē dejo:
13.1. A, B, C, D, D1, E, F grupa – divas dejas (no izvēlētā repertuāra):
13.1.1. vienu izlozes deju no Lieluzveduma savas grupas repertuāra;
13.1.2. vienu izvēles deju no Lieluzveduma savas grupas repertuāra.
13.2. ārvalstu latviešu deju kolektīvi un kopas videoskatē dejo:
13.2.1. deju kolāžu Saved tos mājās pie Daugavas krastiem.
13.3. ārvalstu latviešu deju kolektīvi un kopas, kuras izvēlas papildus repertuāru no C,D,E
grupu repertuāra, dejo divas dejas:
13.3.1. vienu izlozes deju no Lieluzveduma savas grupas repertuāra;
13.3.2. vienu izvēles deju no Lieluzveduma savas grupas repertuāra;
13.3.3. izņemot deju kolāžas “Ciemā teku meitas celt” un “Es mācēju danci vest”;
13.4. bērnu deju kolektīvi:
13.4.1. dejo divas dejas: “Bāra bērnu ganu rīti” un “Aug meitas kā liepas, puiši kā
ozoli”;
13.4.2. dejo B, E, F grupu dejas, kurās ir paredzēta bērnu deju kolektīvu piedalīšanās.
13.5. Dejas “Cīrulīti, mazputniņ”, “Kristī mazus, kristī lielus”, “Ienes Māras baznīcā” B, E
un F grupu deju kolektīvi skatē dejo kopā ar bērnu deju kolektīviem (5.pielikums).
13.6. A, B, C, D, E, F deju kolektīvi, kas gatavo Koncerta repertuāru, dejo vienu izlozes
deju no grupas/komplekta repertuāra.
13.7. Bērnu deju kolektīvu Koncerta repertuārs tiks pārbaudīts kopmēģinājumā (laiks tiks
paziņots atsevišķi).
14. Izlozi konkrētam Latvijas deju kolektīvam rīko Centrs, pirmdienā, pirms kārtējās deju
apriņķa Skates laikā no plkst. 12.00 līdz 13.00. Deju izlozē deju kolektīva vadītājs vai deju
apriņķa virsvadītājs.
15. Ārvalstu latviešu deju kopas, kas gatavo papildus repertuāru, deju izlozi veic 2018.gada
19.martā laikā no plkst. 11.00 līdz 12.00 pa tālruni +371 67228985, kontaktpersona:
Maruta Alpa.
16. Ārvalstu latviešu deju kopām līdz 2018.gada 13.aprīlim Skates žūrijai izvērtēšanai jāiesūta
videomateriāls ar Skates dejām.
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17. Videomateriāls jāievieto Centra serverī, izmantojot kādu no FTP klientu programmām.
Servera adrese:
ftp://dejusvetki:arvalstuskates@194.19.227.67/. Ja tiek izmantota kāda no failu izvietošanas
programmām, piemēram, Filezilla Client, servera adrese ir: 194.19.227.67. Lietotājs:
dejusvetki; Parole: arvalstuskates.
V. Žūrija, vērtēšana un kritēriji
18. Skates dalībniekus vērtē Centra izveidota piecu līdz septiņu dejas mākslas ekspertu žūrija.
19. Skates dalībnieks tiek vērtēts atbilstoši šādiem kritērijiem:
19.1. dejas mākslinieciskais izpildījums un rakstura atklāsme;
19.2. dejas horeogrāfiskā teksta precizitāte;
19.3. izpildījuma muzikalitāte;
19.4. tautas tērpa valkāšanas kultūra un atbilstība tradīcijai;
19.5. deju kolektīva skatuves kultūra un kopiespaids.
20. Žūrija atsevišķi vērtē katru kritēriju no 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.
21. Viens žūrijas loceklis deju kolektīvam maksimāli var piešķirt 50 punktus.
22. Žūrijas vērtējums vienam Skates dalībniekam tiek aprēķināts, sasummējot katra žūrijas
locekļa piešķirto punktu skaitu, summā neiekļaujot augstāko un zemāko žūrijas locekļa
vērtējumu (ja žūrijas sastāvā ir ne mazāk kā pieci žūrijas locekļi). Žūrijas galīgo vērtējumu
veido iegūto punktu summu, dalot ar atlikušo žūrijas ekspertu skaitu.
23. Bērnu deju kolektīvu vērtē par dejām “Bāra bērnu ganu rīti” un “Aug meitas kā liepas, puiši
kā ozoli” atbilstoši šī nolikuma 19., 20., 21.un 22.punktā noteiktajam.
24. A, B, D kvalitātes grupas deju kolektīviem tiek piešķirti papildus punkti, kas pieskaitīti
Skates žūrijas galīgajam vērtējumam:
24.1.
A grupai - 15 punkti;
24.2.
B grupai - 10 punkti;
24.3.
D grupai - 10 punkti.
25. Atbilstoši Skatē iegūtajam punktu skaitam deju kolektīvam piešķir kvalitātes pakāpi un
apbalvo ar diplomu.
Pakāpe

A

B / D/ D1

C/E/F

60 - 65

55 - 60

45 - 50

I pakāpe

55 - 59.9

50 - 54.9

40 - 44.9

II pakāpe

50 - 54.9

45 - 49.9

35 - 39.9

III pakāpe

45 - 49.9

40 - 44.9

30 - 34.9

Pateicība par piedalīšanos

40 - 44.9

35 - 39.9

25 - 29.9

Augstākā pakāpe

26. Skates rezultāti tiek protokolēti, to nodrošina Centrs.
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27. Katrs deju kolektīvs par savu sniegumu Skatē var saņemt žūrijas kopējo vērtējumu saskaņā ar
šī nolikuma 19.punktā noteiktajiem kritērijiem.
28. Žūrijas darbu Skatē nodrošina Centrs.
29. Pēc katras Skates divu darba dienu laikā rezultāti tiek publicēti Centra mājas lapā
www.lnkc.gov.lv.
30. A, B, C, D, E, F deju kolektīvi, kas gatavo Koncerta repertuāru, tiek vērtēti atbilstoši šādiem
kritērijiem:
30.1. dejas mākslinieciskais izpildījums un rakstura atklāsme;
30.2. dejas izpildījuma tehniskais līmenis;
31. Žūrija atsevišķi vērtē katru kritēriju no 0 līdz 5 punktiem:
5 punkti – teicami;
4 punkti – labi;
3 punkti – viduvēji;
2 punkti – vāji;
1 punkts – ļoti vāji;
0 punktu – nav novērtējams atbilstoši kritērijam.
32. Viens žūrijas loceklis deju kolektīvam maksimāli var piešķirt 10 punktus.
33. Lieluzveduma repertuāra vērtējums un Koncerta repertuāra vērtējums tiek izskatīts atsevišķi.
34. Skates rezultāti tiek apkopoti, un žūrija nosaka XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētku deju lieluzveduma “Māras zeme”, skatuvisko deju koncerta “Vēl simts gadi
dejai” un Deju kolektīvu fināla konkursa dalībniekus. Rezultāti tiek paziņoti Centra mājas
lapā www.lnkc.gov.lv. līdz 2018.gada 5.maijam.
VI. Skates rezultāti un valsts mērķdotācija
35. Skate ir kārtējo Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku sagatavošanas pasākums, tās
rezultātus Centrs ņem vērā, aprēķinot un sadalot valsts mērķdotāciju Latvijas māksliniecisko
kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
(turpmāk – valsts mērķdotācija).
36. Valsts mērķdotācijas pretendents ir deju kolektīvs, kas ir piedalījies Skatē un saskaņā ar
Skates žūrijas vērtējumu, ko apliecina Skates protokols, ir ieguvis Augstākās pakāpes, I, II
vai III pakāpes diplomu.
37. Valsts mērķdotācijas pretendenti nav vispārējās izglītības kolektīvi, kuru vadītāji saņem vai
var pretendēt uz valsts budžeta finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai
(pedagogu darba algai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām).
VII. Noslēguma jautājumi
38.

39.
40.

41.
42.

Deju kolektīva vadītājs, parakstot Skates pieteikuma anketu, piekrīt šī nolikuma
nosacījumiem un apņemas izpildīt tajā noteikto, kā arī ir informēts par to, ka deju kolektīvs
un tā dalībnieki Skates laikā var tikt fotografēti vai filmēti, un materiāls var tikt publiskots
nekomerciālos nolūkos.
Deju kolektīva vadītājs ir atbildīgs par to, lai Skates laikā viņa vadītā kolektīva dalībnieki
ievērotu sabiedriskās kārtības, sabiedrībā pieņemtās morāles un uzvedības normas.
Centrs nodrošina ar Skates žūrijas un tehniskā sekretāra darba nodrošinājumu saistītos
izdevumus, t.sk. transporta un naktsmītņu apmaksu, kā arī Centra diplomu katram Skates
dalībniekam saskaņā arī šī nolikuma 25.punktu.
Izdevumus, kas saistīti ar Skates sarīkošanu un norisi, t.sk. tehnisko realizāciju un
autortiesību apmaksu, sedz Skates rīkotāja iestāde un pašvaldības.
Izdevumus, kas saistīti ar deju kolektīva piedalīšanos Skatē (piem., transports) sedz
attiecīgā kolektīva dibinātājs.

Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore S.Pujāte
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