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

Izglītības un kultūras iestāžu
5.-9. un 7.-9. klašu tautas deju kolektīvu pasākums
“LECAM PA JAUNAM, LECAM PA VECAM”
NOLIKUMS
MĒRĶI
1. Veicināt audzēkņu radošo, māksliniecisko un fizisko spēju attīstību.
2. Pilnveidot skolu deju kolektīvu radošās aktivitātes, sadarbību grupā un tradīcijas.
3. Apzināt deju kolektīvu māksliniecisko līmeni, deju iestudējumu kvalitāti.
4. Aktivizēt sava novada kultūras apzināšanu un jaunatnes estētisko audzināšanu.
ORGANIZATORI
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības
pārvaldēm un izglītības iestādēm.
DALĪBNIEKI
Izglītības un kultūras iestāžu 5.-9.un 7.-9. klašu tautas deju kolektīvi.
Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti, un fotogrāfijas var tikt publiskotas.

NORISES LAIKS UN VIETA
-

Laiks un vieta
2018.gada 2.februārī Limbažos – 7.-9.klašu deju kolektīviem;
2018.gada 16.februārī Jūrmalā – 5.-9.klašu deju kolektīviem.

PASĀKUMA NORISE
Pasākumā tiek apvienotas jaunatnes fiziskās un radošās aktivitātes ar mākslinieciskiem
priekšnesumiem, kur iniciatīva jāuzņemas pašiem jauniešiem.
1. daļa – fiziskās aktivitātes:
- sporta spēles (stafetes) starp kolektīvu komandām (sporta spēļu (stafetes)
norisi, dalībnieku skaitu nosaka pasākuma organizatori un to paziņo
kolektīviem ne vēlāk kā divas nedēļas pirms pasākuma, sporta spēļu norisi un
tiesnešu darbu nodrošina pasākuma organizētāji);
- radošās aktivitātes- dažādu māksliniecisko žanru radošās darbnīcas.
2. daļa – deju kolektīvu koncerts:
koncertam katrs kolektīvs sagatavo 2-3 deju priekšnesumus. Kolektīvu sniegumu
koncertā vērtē žūrijas komisija, kuru veido pasākuma dalībnieku - deju kolektīvu
vadītāji.
3. daļa - atpūtas vakars.
VĒRTĒŠANA
Deju kolektīvu fizisko aktivitāšu un koncerta vērtējums tiek izteikts nominācijās.
Nomināciju skaitu un veidu nosaka pasākuma organizētāji.

PIETEIKŠANĀS
Pieteikumu anketu (skat. pielikumu) ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms pasākuma norises
iesniegt 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.

FINANSĒJUMS
Telpu īri un apgaismošanas pakalpojumus, atalgojumu ārštata darbiniekiem – sporta
spēļu vadītājiem novados, programmu koordinatoriem, koncerta režisoriem, pasākuma balvas
sacensību uzvārētājiem finansē no valsts budžeta apakšprogrammas 42.03. „Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētki”.
Izglītības pārvaldes un pašvaldības var sagatavot savas simpātiju balvas.
Kolektīvu dalību pasākumā finansē pašvaldības, novadu/pilsētas Izglītības pārvalde
vai iestāde, kurā kolektīvs darbojas.
Nepieciešamības gadījumā pasākuma organizatori var noteikt kolektīviem dalības
maksu par grupu, bet ne augstāku par EUR 30,00.
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
Izglītības un kultūras iestāžu
5.-9.un 7.-9.klašu tautas deju kolektīvu pasākumam
“Lecam pa jaunam, lecam pa vecam”

Pasākuma norises vieta un datums
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Deju kolektīvs – pasākuma dalībnieks (īsas ziņas par kolektīvu – vizītkarte):
- deju kolektīva nosaukums ____________________________________________________
- deju kolektīva vadītājs _______________________________________________________
- kontakttālrunis______________________________________________________________
- e-pasta adrese ______________________________________________________________
- izvērsta informācija par kolektīvu _________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Dalībnieku skaits:
- dejotāji ___________________
- kolektīva vadītājs (i) ________
- pavadošās personas _________
- šoferis ____________________
Koncerta programma:
Programmas – priekšnesuma nosaukums (deju nosaukums, horeogrāfiju un mūzikas autori):
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
Nepieciešamais papildus nodrošinājums (gaisma, skaņa, u.c.) __________________________
Pieteikums pusdienām:
personu skaits ________________________
Norēķināšanās veids – maksātājs un bankas rekvizīti
Cita informācija, kas būtu jāzina pasākuma organizētājiem
___________________________________________________________________________
Anketas iesniedzējs_____________________ (vārds, uzvārds)
Iestādes vadītāja saskaņojums
Datums _____________________________

