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NOLIKUMS
Rīgā
12.10.2018

Nr. 1.5-1/63
„IX Starptautiskā tautas deju festivāla - konkursa
„Sudmaliņas 2019” nolikums”
Izdots saskaņā ar Latvijas Nacionālā
kultūras centra nolikuma 4.4.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šis Nolikums nosaka IX Starptautiskā tautas dejas festivāla - konkursa „Sudmaliņas 2019”
(turpmāk – Festivāls) sagatavošanas un norises kārtību (turpmāk – Nolikums).
2. Festivāls ir starptautisks skatuviskās tautas dejas festivāls Latvijā, kura mērķi ir:
2.1. akcentēt Latvijas un cittautu kultūras tradicionālās kultūras vērtības un to savdabību;
2.2. uzsvērt pasaules nemateriālā kultūras mantojuma daudzveidību un izcilību;
2.3. veicināt skatuviskās tautas dejas prestižu sabiedrībā;
2.4. sekmēt sabiedrības interesi un izpratni par tautas tradīcijās balstītu skatuviskās dejas
lomu Latvijas kultūrvidē.
3. Festivāla uzdevumi:
3.1. īstenot norises formās daudzveidīgu kultūras notikumu, kas parāda latviešu un
pasaules tautu skatuviskās dejas nozari atbilstoši nozares tradīcijai, akcentējot šīs
nozares izcilību un kvalitāti;
3.2. organizēt koncertus, kuri akcentē tradicionālās kultūras vērtības un paaugstina
skatuviskās tautas dejas prestižu sabiedrībā;
3.3. organizēt konkursu, kas motivē deju grupas kvalitatīvai, radošai darbībai un nosaka
izcilāko, savās izpausmēs unikālāko un tehniski visaugstvērtīgāko deju grupu;
3.4. sekmēt sabiedrības interesi un izpratni par tautas tradīcijās balstītas skatuviskās dejas
lomu Latvijas kultūrvidē;
4. Festivāla norises laiks ir no 2019.gada 9. jūlija līdz 14. jūlijam. Festivāla norises vietas ir
Rīga, Liepāja un citas Latvijas pilsētas un novadi.
II. Festivāla rīkotāji
5. Festivālu rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs (turpmāk - Centrs), Reģ.
Nr.90000049726, adrese: Pils laukums 4, Rīgā, LV-1365, tālr.67228985, mājas lapas
adrese: www.lnkc.gov.lv sadarbībā ar Rīgas, Liepājas un citām Latvijas pašvaldībām.
6. Kontaktpersona: Maruta Alpa, e-pasta adrese: maruta.alpa@lnkc.gov.lv, tālr.:+371228985.

III. Festivāla Dalībnieks un Dalībnieks-Konkursants
7. Festivāla dalībnieks (turpmāk-Dalībnieks) vai Festivāla dalībnieks-konkursants (turpmākDalībnieks-Konkursants) var būt Latvijas vai ārvalstu skatuviskās tautas deju
grupa/ansamblis/kolektīvs:
7.1. kuras dalībnieki sasnieguši 18 gadu vecumu;
7.2. kuras vadītājs līdz 2019.gada 10.janvārim ir informējis Festivāla kontaktpersonu
Marutu Alpu un elektroniski ir iesniedzis Pieteikuma anketu (1.pielikums) sūtot to uz
e-pastu: maruta.alpa@lnkc.gov.lv ;
7.3. kuras pārstāvis Centra serverī pievienojis 10 (desmit) minūšu garu deju
videomateriālu,
kas
atbilst
Nolikuma
12.punktam.
Servera
adrese:
ftp://dejusvetki:arvalstuskates@194.19.227.67/ Lietotājs: Dejusvetki2013 ; Parole:
arvalstuskates13
7.4. līdz 2019.gada 4.februārim no Centra saņēmusi elektronisku apstiprinājumu dalībai
Festivālā kā Dalībniekam vai kā Dalībniekam-Konkursantam.
8. Festivālā tiek uzņemta deju grupa, kuras kopējais cilvēku skaits nepārsniedz 30 dalībniekus
(ieskaitot vadītājus, mūziķus un transporta vadītājus).
9. Centra izveidota komisija ne mazāk kā piecu deju ekspertu sastāvā (turpmāk-komisija)
izskata un vērtē iesniegto pieteikumu anketu ar videomateriālu un sniedz atzinumu par deju
grupas dalību un veidu Festivālā. Centrs līdz 2019.gada 1.februārim apstiprina deju grupas
dalību un veidu (Dalībnieks vai Dalībnieks-Konkursants) Festivālā.
10. Komisija neizskata un neizvērtē pieteikumus, kas tiek iesniegti pēc Nolikuma 7.2.punktā
noteiktā termiņa.
IV. Dalības noteikumi Festivāla koncertos
11. Dalībnieks vai Dalībnieks-Konkursants Festivālam gatavo koncertprogrammu, kuru deju
kopējais garums nepārsniedz 15 (piecpadsmit) minūtes.
12. Dalībniekam vai Dalībniekam-Konkursantam savā koncertprogrammā ir jāparāda
tradicionālās kultūras vērtības, izmantojot folkloras horeogrāfisko un muzikālo materiālu
vai tā elementus. Dejas muzikālā materiāla pamatā ir tautas mūzika, tās apdare vai
tautiska rakstura oriģinālmūzika.
13. Koncertu priekšnesumu muzikālais pavadījums var būt tautas mūzikas grupa vai ārējais
datu nesējs (CD, USB).
14. Dalībnieks vai Dalībnieks-Konkursants Festivāla koncertos uzstājas tautastērpā.
V. Dalības noteikumi Festivāla konkursā
15. Dalībnieks-Konkursants Festivāla konkursam gatavo un uzstājas ar divām dejām, kuru
kopējais garums nepārsniedz 8 (astoņas) minūtes.
16. Dalībniekam-Konkursantam savā priekšnesumā jāparāda tradicionālās kultūras vērtības,
izmantojot folkloras horeogrāfisko un muzikālo materiālu vai tā elementus. Dejas
muzikālā materiāla pamatā ir tautas mūzika, tās apdare vai tautiska rakstura
oriģinālmūzika. Dalībnieka-Konkursanta priekšnesums savās izpausmes formās pēc
iespējas ir unikāls un augstvērtīgs.
17. Koncertu priekšnesumu muzikālais pavadījums var būt tautas mūzikas grupa vai ārējais
datu nesējs (CD, USB).
18. Dalībnieks-Konkursants konkursā uzstājas tautastērpā.
2

VI. Festivāla norise
19. Dalībnieks piedalās visās Festivāla norisēs saskaņā ar Festivāla programmu, izņemot
Festivāla konkursu.
20. Dalībnieks-Konkursants piedalās visās Festivāla norisēs saskaņā ar Festivāla programmu
un konkursā.
21. Konkursā Dalībniekus-Konkursantus vērtē Centra izveidota starptautiska žūrija ne mazāk
kā piecu deju ekspertu sastāvā (turpmāk-žūrija).
22. Žūrija konkursa Dalībnieku-Konkursantu vērtē pēc šādiem kritērijiem, par katra kritērija
izpildi piešķirot no 1 līdz 10 punktiem:
22.1. dejas mākslinieciskais sniegums;
22.2. dejas tehniskais izpildījums.
23. Maksimālā punktu summa, ko Dalībniekam-Konkursantam var piešķirt viens žūrijas
eksperts, ir 20 punkti. Konkursa kopējo vērtējumu veido vidējais punktu skaits, kas
iegūts, dalot iegūto kopējo punktu skaitu ar žūrijas ekspertu skaitu.
24. Žūrijas vērtējums tiek protokolēts. Žūrijas eksperti sniedz savu vērtējumu, ievērojot
profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.
25. Konkursa žūrijai ir tiesības:
25.1. noteikt vienu vai vairākas I, II vai III vietas;
25.2. piešķirt speciālbalvas par īpašu sniegumu;
25.3. nepiešķirt kādu no vietām.
26. Konkursa rezultātus paziņo Festivāla Noslēguma koncertā un publisko Centra mājaslapā
nākamajā darba dienā pēc Festivāla Noslēguma koncerta.
27. Konkursa laureāti (I, II un III vietas ieguvēji) un pārējie Dalībnieki-Konkursanti saņem
diplomus un piemiņas balvas. Konkursa balvu fonds ir- EUR 2000.00 - (pēc nodokļu
nomaksas).
VII. Noslēguma jautājumi
28. Piekrītot piedalīties Festivālā, deju grupas vadītājs un tā dalībnieki piekrīt Nolikumā
noteiktajam, Festivāla organizēšanai nepieciešamo personu datu nodošanai un tam, ka
Festivāla laikā tā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un audiovizuālais materiāls var
tikt publiskots. Festivāla rīkotāji nodrošina, ka Festivāla rīkotāja uzņemtie materiāli
netiks izmantoti komerciāliem mērķiem vai reklāmai.
29. Festivāla rīkotāji nodrošina ārvalstu deju grupu izmitināšanu studentu viesnīcā, trīsreizēju
ēdināšanu Festivāla laikā un vietējo transportu vai degvielu.
30. Deju grupa pati organizē saviem dalībniekiem nepieciešamo veselības apdrošināšanu, kā
arī ceļa izdevumu segšanu no un līdz Festivāla norises vietai.
31. Latvijas deju grupu dalību Festivālā nodrošina dibinātājs vai deju grupas dalībnieki.

Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore S.Pujāte
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1.pielikums
„IX Starptautiskā tautas deju festivāla – konkursa “Sudmaliņas 2019” nolikumam

IX Starptautiskā tautas deju festivāla – konkursa “Sudmaliņas 2019”
2019. gada 9. - 14.jūlijs

PIETEIKUMA ANKETA

Grupas nosaukums:

Valsts, pilsēta:
Grupas vadītājs:

Kontaktpersona:
Telefona numurs:

Adrese:

E-pasta adrese:

Dalības veids (Atzīmēt vienu ar X):
 Dalībnieks
 Dalībnieks-Konkursants
No tiem:
Dejotāji _____________
Mūziķi______________
Kolektīva vadītāji______________
Pavadošās personas
(šoferi, u.c.)__________

Grupas dalībnieku skaits (līdz
30 personas)
Sievietes_______
Vīrieši ________
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Tautas mūzikas grupas
apsakņošanai nepieciešamo

Muzikālais pavadījums
(atzīmēt atbilstošo):

mikrofonu skaits/veids:

 Tautas mūzikas grupa
 Ārējais datu nesējs – CD/ USB

____________________

Īpašas vajadzības (norādīt personu skaitu):
Veģetārieši ____
Vegāni ____
Apraksts par grupu (1000-1500 zīmes):

Neliels apraksts par pilsētu un valsti:

Deju programmas apraksts:

____________________
(Vieta, datums)

Deju grupas/ansambļa/kolektīva vadītājs ___________________________
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