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Zemgales vēsturiskā novada deju svētku koprepertuāra pārbaudes
un svētku dalībnieku atlases skates 2020. gadā nolikums
Izdots saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmo daļu,
Latvijas Nacionālā kultūras centra nolikuma 4.7.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka Zemgales vēsturiskā novada deju svētku (turpmāk – Svētki) latviešu
skatuviskās dejas kolektīvu koprepertuāra pārbaudes un Svētku dalībnieku atlases skates
(turpmāk – Skate) rīkošanas kārtību.
2. Skates mērķi ir:
2.1. Svētku programmas repertuāra apguves līmeņa un Svētku dalībnieku noteikšana;
2.2. deju kolektīvu snieguma izvērtēšana un atbilstošas kvalitātes pakāpes piešķiršana.
3. Skates norises laiks un vieta:
3.1. Bauskas deju apriņķa, Dobeles deju apriņķa, Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada deju
apriņķu A un D kvalitātes grupu deju kolektīvu, Aizkraukles deju apriņķa B, D, E un
F kvalitātes grupu deju kolektīvu Skate notiek 2020. gada 18. aprīlī, pulksten 16.00,
Jelgavas Kultūras namā;
3.2. Bauskas deju apriņķa, Dobeles deju apriņķa un Jelgavas novada deju apriņķu F
kvalitātes grupu deju kolektīvu Skate notiek 2020. gada 19. aprīlī, pulksten 12.00,
Jēkabnieku kultūras namā;
3.3. Bauskas deju apriņķa, Dobeles deju apriņķa, Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada
deju apriņķu E kvalitātes grupu deju kolektīvu Skate notiek 2020. gada 19. aprīlī,
pulksten 17.00, Līvbērzes kultūras namā;
3.4. Bauskas deju apriņķa, Dobeles deju apriņķa, Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada
deju apriņķu B un C kvalitātes grupas deju kolektīvu Skate notiek 2020. gada 9.
maijā, pulksten 16.00 , Dobeles pilsētas kultūras namā.
II. Skates rīkotājs
4. Skati rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs (turpmāk – centrs) sadarbībā ar Aizkraukles,
Bauskas, Dobeles, Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada pašvaldībām un deju apriņķu
virsvadītājiem.
5. Centra (reģ.Nr.90000049726) adrese: Pils laukums 4, Rīgā, LV-1365; e-pasta adrese:
lnkc@lnkc.gov.lv, tālr. +371 67228985, mob. +371 26436135, tīmekļa vietne:
www.lnkc.gov.lv .

6. Kontaktpersona: Centra Latviešu skatuviskās dejas mākslas eksperte Maruta Alpa, tālr. +371
67228985, e-pasta adrese: maruta.alpa@lnkc.gov.lv .
III. Skates dalībnieks un pieteikšanās kārtība
7. Skates dalībnieks var būt juridiskas vai fiziskas personas dibināts Aizkraukles, Bauskas,
Dobeles, Jelgavas novadu deju apriņķu un Jelgavas pilsētas deju kolektīvs, kas gatavojies
Svētkiem un ir apguvis konkrētās kvalitātes grupas: A, B, C, D1, D2, E1, E2, F repertuāru
(2. pielikums).
8. Skatē piedalās deju kolektīvs, kura vadītājs līdz 2020. gada 2. martam ir iesniedzis
aizpildītu pieteikuma anketu (1. pielikums) nolikuma 7.punktā noteiktajam deju apriņķa
virsvadītājam. Centrs līdz 2020. gada 6.aprīlim apkopo no virsvadītājiem saņemto
informāciju.
9. Bērnu tautas deju kolektīvi Skatē nepiedalās. Konkrētos Svētku dalībniekus bērnu deju
kolektīvu grupā (1.-2. klašu grupa) nosaka Zemgales novada deju apriņķu virsvadītāji,
sadarbībā ar Jelgavas pilsētas bērnu deju kolektīvu un Jelgavas novada bērnu deju kolektīvu
virsvadītājiem.
IV. Skates repertuārs
10. Deju kolektīvi Skatē dejo:
10.1. A, B, C, D1, D2, E2, F grupas – divas izlozes dejas no grupas Svētku repertuāra
(2. pielikums);
10.2. E1 grupa – divas izlozes dejas no grupas Svētku repertuāra (2. pielikums), izņemot
deju „Lēni augu pie māmiņas” dejas.
11. Deju izlozi rīko deju apriņķa virsvadītājs septiņas darba dienas pirms attiecīgās kvalitātes
grupas Skates. Dejas tiek izlozētas no deju kvalitātes grupas pilna repertuāra (2. pielikums).
V. Žūrija, vērtēšana un kritēriji
12. Skates dalībniekus vērtē centra izveidota žūrija. Žūrijas sastāvā ir iekļauti Zemgales deju
apriņķu virsvadītāji.
13. Skates dalībnieks tiek vērtēts pēc šādiem kritērijiem:
13.1. dejas mākslinieciskais izpildījums un rakstura atklāsme;
13.2. dejas horeogrāfiskā teksta precizitāte;
13.3. izpildījuma muzikalitāte;
13.4. tautas tērpu valkāšanas kultūra un pareizība;
13.5. deju kolektīva skatuves kultūra un kopiespaids.
14. Žūrija par katru kritēriju Skates dalībniekam piešķir punktus no 0 līdz 10: 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 – pēc kritērija nav novērtējams.
15. Viena žūrijas locekļa maksimālais piešķirtais punktu skaits vienam Skates dalībniekam var
būt 50 punkti.
16. Žūrijas kopējais vērtējums vienam Skates dalībniekam tiek aprēķināts, summējot katra
žūrijas locekļa piešķirto punktu skaitu, summā neiekļaujot augstāko un zemāko žūrijas
locekļa vērtējumu. Žūrijas galīgo vērtējumu iegūst – punktu summu dalot ar atlikušo žūrijas
locekļu skaitu.
17. Gadījumā, ja žūrijas loceklis (deju apriņķa virsvadītājs) ir vadītājs deju kolektīvam, kurš
piedalās Skatē, viņš nepiedalās sava deju kolektīva kvalitātes grupas vērtēšanā.
18. A, B, D kvalitātes grupas deju kolektīvam tiek piešķirti papildus punkti, kuri tiek pierēķināti
klāt žūrijas galīgajam vērtējumam:
18.1. A grupai – 15 punkti;
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18.2. B grupai – 10 punkti;
18.3. D grupai – 10 punkti.
19. Atbilstoši Skatē iegūtajam punktu skaitam, deju kolektīvam piešķir kvalitātes pakāpi un
apbalvo ar diplomu. Iegūto punktu skaitu diplomā nenorāda.

Augstākā pakāpe
I pakāpe
II pakāpe
III pakāpe
Pateicība par piedalīšanos

A grupa

B / D grupa

60 - 65
55 - 59.9
50 - 54.9
45 - 49.9
40 - 44.9

55 – 60
50 - 54.9
45 - 49.9
40 - 44.9
35 - 39.9

C/E/F
grupa
45 - 50
40 - 44.9
35 - 39.9
30 - 34.9
- 29.9

20. Žūrijas un tehniskā sekretāra darbu Skatē nodrošina Centrs.
21. Pēc katras Skates divu darba dienu laikā rezultāti tiek publicēti Centra tīmekļa vietnē
www.lnkc.gov.lv
VI. Skates rezultāti un valsts mērķdotācija
22. Skate ir kārtējo Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku starplaika pasākums, tās
rezultātus Centrs ņem vērā, aprēķinot un sadalot valsts mērķdotāciju māksliniecisko Latvijas
kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
(turpmāk – valsts mērķdotācija).
23. Valsts mērķdotācijas pretendents ir deju kolektīvs, kurš ir piedalījies Skatē un saskaņā ar
Skates žūrijas vērtējumu Skates protokolā, ir ieguvis Augstākās pakāpes, I, II vai III pakāpes
diplomu.
24. Valsts mērķdotācijas pretendenti nav vidējās izglītības kolektīvi, kuru vadītāji saņem vai
pretendē uz valsts budžeta finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai (pedagogu
darba algai vai sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām).
VII. Noslēguma jautājumi
25. Deju kolektīva vadītājs, parakstot Skates pieteikuma anketu, piekrīt nolikuma nosacījumiem
un apņemas izpildīt tajā noteikto, piekrīt personas datu (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)
apstrādei Skates organizēšanas nolūkos, kā arī nodrošina informāciju deju kolektīva
dalībniekiem par fotografēšanu un filmēšanu Skates laikā, un uzņemtā materiāla
publiskošanu nekomerciālos nolūkos.
26. Deju kolektīva vadītājs ir atbildīgs par to, lai Skates laikā viņa vadītā kolektīva dalībnieki
ievērotu sabiedriskās kārtības, sabiedrībā pieņemtās morāles un uzvedības normas.
27. Centrs nodrošina ar Skates žūrijas darba nodrošinājumu saistītos izdevumus, kā arī diplomu
katram Skates dalībnieka saskaņā ar šī nolikuma 20. punktu.
28. Izdevumus, kas saistīti ar deju kolektīva piedalīšanos Skatē (piem., transports) nodrošina
kolektīva dalībnieki vai dibinātājs.
Direktora p.i. G.Vīksna

Alpa 67228985
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