
 

Bērnu tautas deju festivāls 
„LATVJU BĒRNI DANCI VEDA” 

 un Daugavpils novada bērnu un jaunrades festivāls “Svētku prieks” 

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, Daugavpils novada Izglītības pārvaldes sadaļu “interešu izglītība” 

 

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 

 SKATE  Daugavpils novada kultūras centrā, 2018. gada 20.aprīlī 

Dalībnieki skatē izpilda 2 dejas no Svētku programmas. Repertuārs tiks izziņots līdz 2017. gada 

30. oktobrim 

FESTIVĀLS 2018.gada 26.maijā Daugavpilī.  

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 iesniegt līdz 2018.gada 9.aprīlim iimc@inbox.lv. 

 

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.  

 

PIETEIKUMS 

SKOLA-  

VECUMA GRUPA- 

VADĪTĀJS UN KONTAKTINFORMĀCIJA- 

DALĪBNIEKU SKAITS- 

DEJAS: 

1. 

2. 


