
 

Apstiprināts ar  

Valsts izglītības satura centra  

2018.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.4.1-07/96  

9. pielikums 

 

Mūsdienu deju kolektīvu repertuāra apguves skates, gatavojoties XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lieluzvedumam  

Nolikums 

 

MĒRĶIS 

Sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras 

mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas 

saglabāšanā un pilnveidē. 

 

UZDEVUMI 

1. Apzināt un veicināt vispārējās, profesionālās, interešu, speciālās izglītības iestāžu 

un kultūras iestāžu mūsdienu deju kolektīvu māksliniecisko darbību, izaugsmi un attīstību. 

2. Novērtēt mūsdienu deju kolektīvu sniegumu, gatavojoties XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētku (turpmāk- Svētki) deju lieluzvedumam.  

3. Veikt dalībnieku provizorisku atlasi Svētku mūsdienu deju lieluzvedumam, lai 

apzinātu kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu.  

4. Mūsdienu deju kolektīvu repertuāra apguves skatē (turpmāk- Skate) noteikt 

koprepertuāra apguves līmeni. 

 

ORGANIZATORI  

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības 

pārvaldēm un izglītības iestādēm. 

  

DALĪBNIEKI 

 Latvijas izglītības un kultūras iestāžu audzēkņi un neatkarīgo studiju mūsdienu deju 

grupu dalībnieki, kas apguvuši konkrētas vecuma grupas repertuāru (pielikums Nr.2) 

 

Dalībnieku iedalījums vecuma grupās: 

1. - 2.klašu grupa (A un B grupa); 

3. - 4.klašu grupa (A un B grupa); 

5. - 7.klašu grupa (A un B grupa); 

8. - 9.klašu grupa (A un B grupa); 

8.-9.klašu grupa (A grupa Ielu dejai); 

10. -12.klašu grupa (A grupa); 

10.-12.klašu grupa (A grupa Ielu dejai). 

 

Kvalitātes grupu deju kolektīva vadītājs izvēlas atbilstoši audzēkņu spējām un ir 

atbildīgs par sniegumu Skatē. 

Ieteikums grupu kvalitātes izvēlei- A un B kvalitātes grupu izvēlēties, ņemot vērā  

2018.gadā iegūtās pakāpes VISC rīkotā Mūsdienu deju radošā konkursa II kārtā.  

Skaidrojums: 

- Augstākā pakāpe, I pakāpe apgūst A kvalitātes grupas repertuāru;  

- II pakāpe un III pakāpe apgūst B kvalitātes grupas repertuāru; 

 



 

- Ja deju kolektīvs vai kāda no tā vecuma grupām dažādu iemeslu dēļ nav piedalījies 

2018.gada Mūsdienu deju radošajā konkursā vai tas ir saņēmis “pateicību par 

piedalīšanos”, tad ieteicamais apgūstamais repertuārs tiek apgūts no B kvalitātes 

grupas. 

 

Deju kolektīvs vai tā kāda no vecuma grupām var pretendēt uz dalību Svētkos, ja ir 

piedalījies 2019.gada Skatē. 

 

Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi (pielikums Nr.1) 

Dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var 

tikt publiskots ar mērķi popularizēt bērnu un jauniešu radošās un mākslinieciskās aktivitātes 

un atspoguļot to norises sabiedrības interesēs un kultūrvēsturisko liecību saglabāšanā. 

Dalībnieka pedagogs ir informēts par pilngadīga dalībnieka un nepilngadīga dalībnieka 

vecāka vai aizbildņa rakstisku piekrišanu par to, ka dalībnieks var tikt fiksēts audio, 

audiovizuālā un fotogrāfiju veidā un viņa personas dati var tikt apstrādāti.  

 

NORISE 

 Skates vēsturiskajos novados: 

Kurzeme  – 2019.gada 5.aprīlī Liepājas Olimpiskajā centrā; 

Vidzeme  – 2019.gada 12.aprīlī Kultūras centrs “Siguldas devons”; 

Rīga   - 2019.gada 15.aprīlī VEF Kultūras pilī; 

Zemgale  – 2019.gada 26.aprīlī Slampes Kultūras pilī;  

Latgale  –2 019.gada 10.maijā Daugavpils Kultūras pils. 

 

SKATES NOTEIKUMI  

Skatē katrs deju kolektīvs atbilstoši savai vecuma un kvalitātes (A vai B) grupai 

piedalās ar attiecīgi izvēlētās kvalitātes grupas dejām no Svētku mūsdienu deju lieluzveduma 

koprepertuāra programmas (pielikums Nr.2).  

Skates norises gaitu, secību nosaka novada/pilsētas mūsdienu deju kolektīvu 

koordinators un Skates organizētāji. 

Par deju kolektīvu dalībnieku iekļaušanu no vecākām grupām jaunākā grupā (ne vairāk 

kā 2 dejotāji) deju kolektīva vadītājs Skates dienā rakstiski informē pilsētas/novada mūsdienu 

deju koordinatoru. Koordinators informē vērtēšanas komisiju. 

8.-12.klašu grupā deju kolektīvos drīkst dejot ne vairāk kā 2 (divi) 2017./2018. mācību 

gada skolas absolventi. 

Skatē kolektīvs tērpjas pielāgotos tērpos atbilstoši deju autoru iecerei un koncepcijai. 

Katrs deju kolektīva dalībnieks drīkst pārstāvēt tikai vienu kolektīvu un vienu vecuma 

grupu. 

Gadījumā, ja dalībnieks veselības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ nespēj piedalīties 

Skatē, kolektīva vadītājs aizpilda iesniegumu (pielikums Nr.4), ar kuru vēlākais Skates norises 

dienā pirms tās sākuma tiek informēta Skates vērtēšanas komisija un kolektīva vadītājs piekrīt  

šādai rīcībai:  

Deju kolektīvs divu nedēļu laikā elektroniski iesūta video materiālu ar priekšnesumu, 

kurā piedalās viss horeogrāfiskajai norisei nepieciešamais dejotāju sastāvs, VISC, Interešu 

izglītības un audzināšanas darba nodaļā, Strūgu ielā 4, Rīgā, e – pasta adrese: 

diana.gavare@visc.gov.lv     

Ja iesniegums nav iesniegts līdz Skates sākumam, kolektīvs netiek vērtēts. 

 

VĒRTĒŠANA 

Konkursu vērtē VISC apstiprināta vērtēšanas komisija (4 personas). 
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Vērtēšanas kritēriji 

      Vērtēšana vecuma grupās notiek pēc 40 punktu skalas:  

10 punkti – dejas mākslinieciskais izpildījums un rakstura atklāsme; 

10 punkti – dejas tehnika un horeogrāfiskā teksta precizitāte; 

10 punkti – izpildījuma muzikalitāte; 

10 punkti – dejas vizuālais ietērps, skatuves kultūra un estētika, kolektīva 

kopiespaids. 

 

Vērtēšanas komisija atsevišķi vērtē katru kritēriju no 0 līdz 10 punktiem. 

Viena vērtēšanas komisijas locekļa maksimālais piešķirtais punktu skaits par katru 

deju kolektīvam ir 40 punkti. 

Vērtēšanas komisija rezultāts vienam mūsdienu deju kolektīvam, katrai dejai tiek 

aprēķināts, summējot katra vērtēšanas komisijas locekļa piešķirto punktu skaitu. Vērtēšanas 

komisijas galīgo vērtējumu dala ar četri. 

Kolektīvs saņem atsevišķu vērtējumu par katru deju, ar kuru ir piedalījies Skatē.  

Iegūtie punkti tiek protokolēti, un punktu rezultāti tiek paziņoti skates dienā.  

 

VISC un vērtēšanas komisijai ir tiesības pieņemt citus lēmumus, kas ir saistoši Svētku 

sagatavošanai.  

 

APBALVOŠANA 

Katrā vecuma un kvalitātes (A un B) grupā pēc vērtēšanas komisijas lēmuma kolektīvs 

saņem VISC diplomu vai pateicību.  

Augstākās pakāpes diploms - 35,00 – 40,00 punkti; 

I pakāpes diploms - 30,00 – 34,99 punkti; 

II pakāpes diploms - 25,00 – 29,99 punkti; 

III pakāpes diploms – 20,00 – 24,99 punkti; 

Pateicība par piedalīšanos- līdz 19,99 punktiem. 

 

Potenciālie Svētku dalībnieki tiek paziņoti pēc visu vēsturisko novadu Skašu norises 

2019.gada pavasarī. 

 

PIETEIKŠANĀS 

Lai kļūtu par Skates dalībnieku, deju kolektīvam līdz 2019.gada 28.februārim 

jāiesniedz sava novada/pilsētas mūsdienu deju kolektīvu koordinatoram Skates pieteikuma 

anketa (pielikums Nr.3) 

Novadu/ pilsētu koordinatori precīzi aizpildītas un parakstītas Skates pieteikumu 

anketas iesniedz elektroniski VISC, Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļā, Strūgu 

ielā 4, Rīgā, tālr. 60001627, e-pasts: diana.gavare@visc.gov.lv līdz 2019.gada 5.martam - 

Kurzeme, līdz 12.martam - Vidzeme, līdz 15.martam - Rīga, līdz 26.martam - Zemgale, līdz 

29.aprīlim - Latgale. 

Neprecīzi vai nepilnīgi aizpildītas, kā arī ārpus termiņa iesūtītas pieteikuma anketas 

Skatei netiek reģistrētas.  

 

PAPILDUS NOTEIKUMI 

Deju kolektīvu vadītājs, parakstot Skates pieteikuma anketu, akceptē šo nolikumu un 

apņemas izpildīt tajā noteikto. 

Deju kolektīvs drīkst piedalīties Skatē citā vēsturiskajā novadā, ne vēlāk kā mēnesi 

pirms paredzētās Skates to rakstiski saskaņojos ar sava novada Dziesmu un deju svētku 

koordinatoru un mūsdienu deju koordinatoru. 

Deju kolektīva vadītājs ir atbildīgs par to, lai Skates laikā viņa vadītā deju kolektīva 

dalībnieki ievērotu sabiedrībā pieņemtās morāles un uzvedības normas. 
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Aizsargājot autortiesības uz mūsdienu deju lieluzveduma „Augstāk par zemi” 

repertuāru, Svētku sagatavošanas laikā to drīkst izmantot tikai mācību nolūkā. Visa veida 

konkursi netiek uzskatīti par mācību materiāla (repertuāra) kvalitātes pilnveides pasākumu.  

Pēc Svētkiem mūsdienu deju lieluzveduma repertuārs var tikt izmantots, tikai un 

vienīgi saskaņojot ar horeogrāfiju autoriem. 

Bez saskaņošanas ar pasākuma organizatoru Skates laikā aizliegts filmēt, fotografēt, 

ierakstīt skaņu. 

FINANSĒJUMS 

Skašu norisei daļēju apmaksu par telpu īri un tehnisko nodrošinājumu, diplomus un 

pateicības, vērtēšanas komisijas darba samaksu un izdevumus par degvielu finansē no valsts 

budžeta 42.03 apakšprogrammas „Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki”. 

Pārējos ar vēsturisko novadu skatēm saistītos izdevumus sedz pašvaldības vai izglītības 

iestādes. Skates organizatori papildus organizatorisko izdevumu segšanai var paredzēt dalības 

maksu no kolektīva, nepārsniedzot EUR 30,00. 

Dalībnieku piedalīšanos Skatē finansē pašvaldība vai iestāde, kuru dalībnieki pārstāv. 

 

PROJEKTA VADĪTĀJA 

VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Diāna 

Gavare, tālr. 60001627, e-pasts: diana.gavare@visc.gov.lv  
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Pielikums Nr.1 

 

Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi 

 

Pielikumā lietoti termini: 

1. Dalībnieks – fiziska persona, kura piedalās pasākumā kultūrizglītības, vides interešu 

izglītības, tehniskās jaunrades un audzināšanas darba jomā un kuru tieši vai netieši var 

identificēt pasākumā laikā. Pilngadīga fiziska persona ir devusi rakstisku piekrišanu 

par to, ka var tikt fiksēta audio, audiovizuālā un fotogrāfiju veidā un tikt apstrādāti 

viņas personas dati. Nepilngadīgai fiziskai personai līdz 18 gadu vecumam (ieskaitot) 

dod rakstisku piekrišanu vecāks vai bāriņtiesas ieceltais aizbildnis. Par pasākuma 

dalībnieku nevar kļūt, ja nav rakstiskas piekrišanas. 

2. Pārzinis – Valsts izglītības satura centrs, kas nosaka personas datu apstrādes mērķus 

un apstrādes līdzekļus, kā arī atbild par personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām. 

3. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu 

fizisku personu. 

4. Regula – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/679 (2016.gada 

27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 

datu brīvību apriti (pieejama šeit https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679). 

5. Pasākums – bērnu un jauniešu radošās un mākslinieciskās aktivitātes (skate, festivāls, 

salidojums, konkurss, sarīkojums, izrāžu parāde, izstāde, sacensības u.c.).  

6. Apstrāde – jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai 

darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, 

reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, 

atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos 

pieejamus, saskaņošanai vai kombinēšanai, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.  

7. Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita 

struktūra, kura pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā personas datus. 

 

 

AUDIO, AUDIOVIZUĀLĀS UN FOTO FIKSĀCIJA 

1. Šīs sadaļas mērķis ir sniegt informāciju dalībniekam Regulas 13.pantā noteikto 

informāciju par pasākuma fiksāciju audio, audiovizuālā un fotogrāfiju veidā. 

2. Dalībnieks ir informēts, ka pasākuma norise var tikt fiksēta audio, audiovizuālā un 

fotogrāfiju veidā (turpmāk – Fiksācija), pamatojoties uz VISC nolikumu ar nolūku 

popularizēt bērnu radošās aktivitātes un atspoguļot to norisi sabiedrības interesēs. 

3. Pasākuma norises audio, audiovizuālās fiksēšanas un fotografēšanas rezultātā iegūtais 

materiāls neierobežotu laiku tiks saglabāts un publiskots iepriekš norādītajam 

nolūkam.  

4. VISC ir tiesīgs izmantot Fiksāciju jebkādā veidā kopumā vai pa daļām, atļaut vai 

aizliegt tās izmantošanu ar vai bez atlīdzības, saņemt atlīdzību par izmantošanu. Šī 

dotā piekrišana ir spēkā visās pasaules valstīs bez laika ierobežojuma. Dalībnieks ir 

informēts, ka VISC izmantos šīs tiesības brīvi pēc saviem ieskatiem, tajā skaitā ir 

tiesīgs nodot tās tālāk trešajām personām. Dalībniekam ir tiesības pieprasīt no VISC 

informāciju par trešajām personām. 

5. Dalībnieks var iebilst pret šajā sadaļā noteiktajām darbībām un pieprasīt pārtraukt tās 

tikai gadījumā, ja konkrētajā Fiksācijā dalībnieks ir tieši identificējams un VISC ir 

tehniski iespējams dzēst konkrēto dalībnieku un/vai neizmantot konkrēto Fiksāciju. 
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6. Pasākumā esošie plašsaziņas līdzekļi darbojas saskaņā ar to profesionālo darbību 

regulējošajiem likumiem un atbild par personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām.  

 

PASĀKUMA PERSONAS DATU APSTRĀDE, TO DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA 

1. Šīs sadaļas mērķis ir sniegt pilnīgu informāciju dalībniekam par tās personas datu 

apstrādes mērķiem, tiesisko pamatu un sniegt informāciju dalībniekam par personas 

datu apstrādes pārzini. 

2. Dalībnieka personas dati tiek iegūti un apstrādāti, pamatojoties uz Ministru kabineta 

2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.682 „Valsts izglītības satura centra nolikums”. 

Saskaņā ar Regulas 6.panta pirmās daļas c) apakšpunktu personas datu apstrāde tiek 

veikta, lai nodrošinātu noteiktās prasības. 

3. Dalībnieka datu apstrādes mērķi: 

3.1. pasākuma popularizēšana, pasākuma atspoguļošana, sabiedrības informēšana par 

pasākuma norisi, 

3.2. dalībnieka personu datu glabāšana arhivēšanas nolūkiem sabiedrības interesēs un 

statistikas nolūkiem. 

4. Dalībnieka dati tiek vākti un apstrādāti tikai tādā apjomā un termiņā, cik tas 

nepieciešams šajā pielikumā noteikto mērķu un Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasību izpildei. Dalībnieku dati, kas izriet no audio, audiovizuālajām un vizuālajām 

fiksācijām, ir pastāvīgi glabājami. 

5. Dalībnieka tiesības: 

5.1. pieprasīt VISC piekļuvi dalībnieka personas datiem; 

5.2. pieprasīt VISC dalībnieka personas datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes 

ierobežošanu attiecībā uz dalībnieku, vai tiesības iebilst pret apstrādi; 

5.3. iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. 

6. Dalībnieka personas datu apstrādes ietvaros VISC nodrošina: 

6.1. informācijas sniegšanu dalībniekam saskaņā ar Regulas 13.pantu; 

6.2. tehnisko un organizatorisko pasākumu veikšanu dalībnieka personas datu drošības 

un aizsardzības nodrošināšanai; 

6.3. iespēju dalībniekam labot, dzēst tā sniegtos personas datus, ierobežot un iebilst 

pret dalībnieka personas datu apstrādi tiktāl, cik tas nav pretrunā ar VISC 

pienākumiem un tiesībām, kas izriet no normatīvajiem aktiem un šo pielikumu. 

7. VISC apņemas bez nepamatotas kavēšanās paziņot dalībniekam par personas datu 

aizsardzības pārkāpumu gadījumā, ja dalībnieka personas datu aizsardzības pārkāpums 

varētu radīt augstu risku dalībnieka tiesībām un brīvībām. 

8. Dalībnieks var īstenot savas tiesības, tostarp tiesības uzdot VISC jautājumus, rakstiski 

sazinoties ar VISC: visc@visc.gov.lv vai rakstot uz Valsts izglītības satura centru, 

Strūgu ielā 4, Rīgā, LV – 1003. 

9. Ņemot vērā tehnikas līmeni, īstenošanas izmaksas un apstrādes raksturu, apmēru, 

kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un smaguma pakāpes riskus 

attiecībā uz dalībnieka tiesībām un brīvībā, VISC īsteno atbilstīgus tehniskus un 

organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu tādu drošības līmeni, kas atbilst riskam. 

10. Informācija par personas datu apstrādes pārzini: 

Valsts izglītības satura centrs, reģistrācijas Nr. 90009115938, 

Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050 

E-pasta adrese: visc@visc.gov.lv 

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasta adrese: visc@visc.gov.lv.  

11. Pasākuma organizēšanas un rīkošanas gaitā VISC var piesaistīt citus personas datu 

apstrādātājus, atbilstoši papildinot ar šo informāciju šo pielikumu. 
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Pielikums Nr.2 

 

Mūsdienu deju kolektīvu koprepertuāra apguves skates 
 

REPERTUĀRS 

 

1.-2.klašu grupa: 

 A kvalitātes grupa:  

1) “Draudzība”;  

2) “Ejam spēlēties” 

 

B kvalitātes grupa:  

  “Mikrobi”  

 

3.-4.klašu grupa:  

A kvalitātes grupa: 

1) “Stafete ar puisi”;  

2) “Dimensiju labirintos” 

 

B kvalitātes grupa: 

“Baltās apkaklītes, uzdevumā doties!”  

 

5.-7.klašu grupa: 

A kvalitātes grupa (dejotāju skaits):  

1) “Izrauties no pūļa”; 

2) “Sekojums” 

 

B kvalitātes grupa (dejotāju skaits):  

“Dzīve uz čemodāniem” 

 

8.-9.klašu grupa: 

A kvalitātes grupa (dejotāju skaits):  

1) “Atbalsta tvēriens”; 

2) “Kas tu būsi” 

 

Ielu deja  

“Mēness” 

 

B kvalitātes grupa (dejotāju skaits):  

1) “Mākoņos”; 

2) “Robežas” 

 

10.-12.klašu grupa: 

A kvalitātes grupa (dejotāju skaits):  

1) “Skelets skapī”; 

2) “Ragaines” 

 

Ielu deja  

“Mēness” 

 

 

 



 

 

Pielikums Nr.3 

Mūsdienu deju kolektīvu koprepertuāra apguves skates  

PIETEIKUMA ANKETA 

Norises vieta  

Novads/pilsēta 

 
 

Iestāde (pilns nosaukums) 

 
 

Kolektīvs (pilns nosaukums)  

Kolektīva vadītāja vārds, 

uzvārds  

Kontakttālrunis  

 
 

e-pasts  

 

Vecuma grupa  

(apvilkt, atzīmēt) 
1.- 2. 

klase 

3.- 4. 

klase 

5. - 7. 

klase 

8. - 9. 

klase 
10. - 12.klase 

Street deja,  Vecuma grupa 

(apvilkt, atzīmēt) 8.-9.klase 10.-12.klase 

Kvalitātes grupa  

(apvilkt, atzīmēt) 
A B 

Repertuārs 1.deja 1.deja 

Nosaukums   

Horeogrāfs   

Mūzikas autors   

Hronometrāža   

Repertuārs  2.deja 2.deja 

Nosaukums   

Horeogrāfs   

Mūzikas autors   

Hronometrāža   

 

Anketas iesniedzēja paraksts:       (vārds, uzvārds) 

 

Datums  



 

 

Pielikums Nr.4 

IESNIEGUMS 

Par izmaiņām Mūsdienu deju kolektīvu repertuāra apguves skates, gatavojoties XII Latvijas 

skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lieluzvedumam, dalībnieku sastāvā  

Lūdzu atļaut dalību _____________________(iestāde, deju kolektīva nosaukums) 

mūsdienu deju repertuāra apguves skatē 2019.gada __._______ _______(vieta) nepilnā 

sastāvā, nepiedaloties____ (skaits) dalībniekam /-iem šāda /-u iemesla /-u dēļ:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________ 

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka es _______________ (deju kolektīva vadītāja vārds, uzvārds) 

uzņemos atbildību par skates noteikumu izpildi, balstoties uz Mūsdienu deju kolektīvu 

repertuāra apguves skates nolikumu. Video tiks iesūtīts uz nolikumā norādīto e-pasta adresi 2 

nedēļu laikā pēc skates norises datuma.  

 

Vārds, uzvārds  

Paraksts 

2019.gada __. ________ 

 


