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Valkas novada deju kolektīvu skates
NOLIKUMS
I.Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēta Valkas novada deju kolektīvu repertuāra
pārbaude (turpmāk- skate)
2.Skates mērķi:
2.1. noteikt deju kolektīva repertuāra apguves līmeni
2.2.starpposmā starp Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem izvērtēt katra deju kolektīva
sniegumu un piešķirt tam kvalitātes pakāpi.
3. Skate notiek 2019. gada 9. martā Valkas pilsētas kultūras namā.
II. Rīkotājs
4. Skati rīko Valkas novada domes IKSJ nodaļa (turpmāk- Skates rīkotājs) sadarbībā ar Smiltenes
apriņķa deju kolektīvu virsvadītāju.
Kontaktpersona: Līga Lāne, e- pasts: liga.lane@valka.lv, tālr. 22042722
III. Skates dalībnieki
5. Skates dalībnieks ir deju kolektīvs, kurš atbilst šādiem nosacījumiem:
5.1. tā dibinātājs ir pašvaldība, cita juridiska vai fiziska persona;
5.2. pēc kvalitātes grupas atbilst A,B,C,D,E vai F kvalitātes grupa;
5.3. deju kolektīvs līdz 2019. gada 28. februārim Skates rīkotājam- kontaktpersonai ir iesniedzis
personīgi, elektroniskā veidā vai pa pastu Skates pieteikuma anketu (pielikums).
IV. Skates programma
6. Skatē katrs deju kolektīvs dejo pēc izvēles divas dejas. Vienas skates dejas sastāvs ne mazāks kā
8 puiši un 8 meitas.

V. Skates rezultāti un mērķdotācija
7. Skate ir kārtējo Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku starplaika pasākums, tās rezultātus:
7.1. Skates rīkotājs ņem vērā, aprēķinot un sadalot pašvaldības finansējumu amatiermākslas
kolektīvu vadītājiem, speciālistiem, koncertmeistariem;
7.2. Latvijas Nacionālais kultūras centrs ņem vērā, aprēķinot un sadalot valsts mērķdotāciju
māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām.

Pielikums
Valkas novada deju kolektīvu skatei

Valkas novada deju kolektīva skates
Pieteikuma anketa

Anketu iesniegt līdz 2019. gada 28. februārim.. Anketu aizpildīt precīzi un ar drukātiem burtiem!
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