APSTIPRINU
Valkas novada domes IKSJ nodaļas vadītājs
______________R.Rastaks
2018.gada 3. oktobrī
Valkas novada netradicionālo žanru deju kolektīvu skates nolikums
I. Vispārīgie jautājumi
1.
Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēta Valkas novada netradicionālo
žanru deju kolektīvu kopkoncerts- skate (turpmāk – Skate).
2.
Skates mērķi:
2.1. sekmēt dažādu deju žanru nepārtrauktības procesu Valkas novadā;
2.2. apzināt netradicionālo deju kolektīvu kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu;
2.3. veicināt katra kolektīva māksliniecisko meistarības un jaunrades izaugsmi;
2.4. rosināt sabiedrības interesi un veicināt tās līdzdalību nozares popularizēšanā;
3.
Skate notiek 2019.gada 9.februārī plkst.17.00 Ērģemes pagasta Turnas tautas
namā.
II. Rīkotājs
4.
Skati rīko Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
nodaļa sadarbībā ar Ērģemes pagasta Turnas tautas namu.
5.
Kontaktpersona: Līga Lāne, e-pasts: liga.lane@valka.lv, tālr. 22042722
6.
Papildinformācija: Līga Krama, e- pasts: turnatn@valka.lv, tālr. 26419724.
III. Skates dalībnieki
7.
Skates dalībnieks ir visu netradicionālo deju žanru kolektīvs, kas atbilst
šādiem nosacījumiem:
7.1. tā dibinātājs ir pašvaldība, cita juridiska vai fiziska persona;
7.2. kolektīva vadītājs saņem atalgojumu no pašvaldības;
7.3. deju kolektīvs līdz 2019.gada 25.janvārim Skates rīkotājam personīgi,
elektroniskā veidā vai pa pastu ir iesniedzis Skates pieteikuma anketu (pielikums).
8.
Deju kolektīvs Skatē piedalās vienā no kategorijām:
8.1. mūsdienu dejas;
8.2. līnijdejas;
8.3. eksotiskās dejas.
IV. Skates programma
9.
Skatē katrs deju kolektīvs izpilda divas dejas no sava repertuāra, kas nav
dejotas iepriekšējo gadu skatē.
10.
Kopējais viena deju kolektīva uzstāšanās laiks Skatē ir ne vairāk kā 8
minūtes.
11.
Pirms skates deju kolektīva vadītājs iesniedz deju ierakstus kompaktdiskā vai
zibatmiņā.
12.
Individuālie mēģinājumu laiki tiks paziņoti pēc visu anketu saņemšanas un
informācijas apkopošanas.

V. Žūrija, vērtēšana un kritēriji
13.
Skati vērtē Skates rīkotāja izveidota ekspertu komisija.
14. Skatē katrs deju kolektīvs tiek vērtēts pēc šādiem kritērijiem 30 punktu sistēmā:
14.1. dejas kompozīcija- dejas ideja, stila izjūta, oriģinalitāte, horeogrāfiskās
leksikas atbilstība muzikālajam materiālam, tēls, zīmējumu maiņa, telpas
izmantošana;
14.2. dejas tehniskais izpildījums- precizitāte, sinhronitāte, sarežģītības pakāpe,
stila, ritma un grupas kopizjūta, emocionalitāte, mākslinieciskais sniegums
kopumā;
14.3. koptēls un skatuves kultūra – repertuāra atbilstība vecuma īpatnībām,
vizuālais noformējums.
15. Par izpildīto Skates programmu katrs deju kolektīvs iegūst vērtējumu:
I pakāpe,
II pakāpe un
III pakāpe.
16. Skates rezultāti tiek protokolēti, to nodrošina Skates rīkotājs.
17. Ekspertu dalību skatē un tās darbu nodrošina Skates rīkotājs.
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pielikums
Valkas novada netradicionālo žanru deju kolektīvu
skates nolikumam
PIETEIKUMA ANKETA
Deju kolektīva pilns nosaukums ___________________________________
Deju grupas dibinātājs (pašvaldība vai iestāde, pie kuras darbojas)
___________________________________________________________
Kategorija (atzīmēt vajadzīgo):
Mūsdienu dejas
Līnijdejas
Eksotiskās dejas
Vadītājs/a___________________________________________________
Dalībnieku skaits _________________________
Adrese

_____________________________________ LV - ______

Tālrunis _________; e-pasts _____________________
Kontaktpersona_____________________________________________
Tālrunis _________; e-pasts _____________________

Nr.

Skates programma:
Dejas nosaukums

Horeogrāfs
(vārds, uzvārds)

Mūzikas
autors
(vārds,
uzvārds)

Teksta autors
(vārds,
uzvārds)

1.
2.

Vadītāja paraksts_______________

3

