Apstiprināts ar
Valsts izglītības satura centra
2017.gada 27.septembra rīkojumu Nr.4.1-07/105
9.pielikums

Bērnu tautas deju festivāls
„LATVJU BĒRNI DANCI VEDA”
NOLIKUMS
MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1. Iesaistīt bērnus un jauniešus Dziesmu un deju svētku procesā un tradīcijas ilgtspējas saglabāšanā,
veicinot un popularizējot Latvijas bērnu deju kolektīvu radošās aktivitātes.
2. Apzināt deju kolektīvu māksliniecisko sniegumu un deju iestudējumu kvalitāti.
3. Pilnveidot laukuma iestudējumu kvalitāti un stiprināt kopdejošanas tradīciju.
4. Sekmēt festivāla norises vietu – kultūrvides attīstību un vietējās kopienas iesaisti.
ORGANIZATORI
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi un Jelgavas pilsētas
domi.
DALĪBNIEKI
Latvijas izglītības iestāžu pirmsskolas, 1.-2., 3.-4., 5.-6. un 7.-9.klašu deju kolektīvi. Citu klašu
grupas un viesu deju grupas, kuras uzaicina pašvaldības, saskaņojot ar festivāla organizatoriem.
Dalībnieku skaitu festivāla norises vietā nosaka pašvaldība - festivāla organizētāja.
NORISE
Laiks un vieta:
2018.gada 26.maijā Daugavpilī un 2018.gada 2.jūnijā Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā
centrā.
1.daļa – deju kolektīvu individuālās programmas – ielu koncerti (deju programma, nepārsniedzot 10
- 15 minūtes), tajā skaitā viesu deju grupu uzstāšanās.
2.daļa – dalībnieku gājiens.
3.daļa – novadu/pilsētu deju kolektīvu lielkoncerts. Koncertā piedalās novadu/pilsētu apvienotie
deju kolektīvi un viesu deju kolektīvi ar 10 minūšu garu tematiski saistītu programmu. Kopdejošanas
tradīcijas nodrošināšanai estrādē/stadionā ieteicamais deju kolektīvu skaits laukumā – ne mazāk kā 8
deju kolektīvi.
4.daļa – atpūtas vakars festivāla dalībniekiem.
PIETEIKŠANĀS
Pieteikumu anketu (skat. pielikumu) iesniegt līdz 2018.gada 1.februārim VISC Interešu
izglītības un audzināšanas darba nodaļā, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV – 1003, tālr. 67350810, e-pasts:
zanda.murniece@visc.gov.lv
Neprecīzi vai nepilnīgi aizpildīts pieteikums, vai pēc šā nolikuma noteiktā termiņa iesniegtais
pieteikums netiek izskatīts.
CITI PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI
Deju kolektīva vadītājs, parakstot skates pieteikumu, piekrīt šā nolikuma nosacījumiem un
apņemas izpildīt tajā noteikto, kā arī tam, ka deju kolektīvs un tā dalībnieki festivāla laikā var tikt
fotografēti un foto materiāls var tikt publiskots nekomerciālos nolūkos.
Deju kolektīva vadītājs ir atbildīgs par to, lai festivāla laikā viņa vadītā deju kolektīva dalībnieki
ievērotu sabiedrībā pieņemtās morāles un uzvedības normas.

FINANSĒJUMS
Pasākuma vadīšanas, režijas un tehniskā personāla darba samaksu, apskaņošanas pakalpojumus,
tipogrāfijas darbus un daļēju telpu īri, autortiesību samaksu un dalībnieku apdrošināšanu finansē no
valsts budžeta 42.03. apakšprogrammas „Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki”.
Citus ar pasākuma organizēšanu saistītos izdevumu var segt pašvaldība - festivāla organizētāja.
Kolektīvu piedalīšanos festivālā finansē pašvaldība vai iestāde, kurā kolektīvs darbojas.
Viesu deju kolektīvu uzaicināšanu, uzņemšanu, izvietošanu, koncertu plānošanu veic deju
kolektīvs vai pašvaldība, kura ielūgusi šo kolektīvu.
Nepieciešamības gadījumā festivāla organizatori var noteikt kolektīviem dalības maksu ne
vairāk kā EUR 35 par katru grupu.
PROJEKTA VADĪTĀJA
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Zanda Mūrniece,
tālr.67350810, e-pasts zanda.murniece@visc.gov.lv
Pielikums

PIETEIKUMA ANKETA
Bērnu tautas deju festivālam „Latvju bērni danci veda”
2018.gada 26.maijā Daugavpilī,
2018.gada 2.jūnijā Jelgavā
(Dalības vietu pasvītrot)

LIELKONCERTS
1.Novads/ pilsēta ____________________________________________________________________
2. Lielkoncerta programmas nosaukums______________________________________________________
3. Lielkoncerta programmas iestudējuma autors (-i), virsvadītājs (vārds, uzvārds, adrese, telefons, e-pasts)
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4. Lielkoncerta programma
N.
Dejas nosaukums Horeogrāfijas
Mūzikas,
Hronometrāža
Izpildītāju
Izpildītāju
p.
autors
apdaru autors
klašu grupas
kolektīvu
k.
skaits
1.
2.
3.
5. Kolektīvu raksturojums
N.
Kolektīva
Klašu
p.
nosaukums
grupa
k.
(izglītības,
kultūras iestāde)
1.
2.

Kolektīva
vadītāja vārds,
uzvārds

Kolektīva
vadītāja
tālrunis,
e-pasta adrese

Dalībnieku skaits
(norādot katrai
klašu grupai
atsevišķi)

Pavadošās
personas,
pedagogi,
šoferi

6. Cits nepieciešamais nodrošinājums koncertu norisē.

IELU KONCERTI
Informācija par ielu koncertu dalībniekiem (uzstāšanās laiks 10 - 15 minūtes)
N.
Deju programmas
Programmā
Kolektīva
Izpildītāju Kolektīva vadītāja
p.
nosaukums
ietverto deju
nosaukums
klašu
vārds, uzvārds
k.
nosaukumi,
(izglītības,
grupas
adrese, telefons,
horeogrāfiju un
kultūras
e-pasts
mūzikas autori
iestāde)

Hronometrāža

1.
2.

INFORMĀCIJA PAR KOLEKTĪVU IERAŠANOS UN UZTURĒŠANOS
N.
p.
k.

Kolektīva
nosaukums

Klašu
grupa

Vadītājs

Ierašanās
laiks

Transporta
līdzekļa veids un
skaits

Pusdienas
(personu
skaits)

Naktsmītnes,
laiks, personu
skaits – bērni/
pieaugušie

Norēķināšanās
kārtība
(Iestādes
finansētājas
bankas
rekvizīti) - par
pusdienām,
par dalības
maksu

1.
2.
Anketas iesniedzējs_________________________ (vārds, uzvārds, paraksts) Datums ___________________

