
Kuldīgas novada bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu skate 

NOLIKUMS 

2017./2018. m.g. 

 

MĒRĶI 

1. Apzināt un veicināt vispārējas interešu izglītības un kultūras iestāžu deju kolektīvu 

radošo darbību, izaugsmi un attīstību. 

2. Novērtēt Kuldīgas novada tautu dejas kolektīvu veikto darbu 2017./2018. mācību 

gadā. 

 

ORGANIZATORI 

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs. 

 

DALĪBNIEKI 

Kuldīgas novada izglītības iestāžu un kultūras iestāžu bērnu deju kolektīvi. Skatē 

piedalās deju kolektīvi šādās vecuma kvalifikācijas grupās:  

1.–4. kl. deju kolektīvi; 

3.–6. kl. deju kolektīvi; 

5.–9. kl. deju kolektīvi. 

 

NORISE 

1. Skatē deju kolektīvi dejo divas dejas no atbilstošās grupas repertuāra 

(skat. pielikumu).  

2. Uzstāšanās secību skatē nosaka novada deju kolektīvu virsvadītāja. 

3. Skatē deju kolektīvi tērpjas latviešu tautas tērpos. 

4. Skatē piedalās arī tie kolektīvi, kuriem nav nokomplektēts pilns pāru skaits. 

 

NORISE 

2018. gada 19. aprīlis plkst. 13.00 (mēģinājumi no plkst. 9.00.) Kuldīgas kultūras 

centrā. 

 

VĒRTĒŠANA 

Kolektīvus vērtē Bērnu un jauniešu centra izveidota un apstiprināta žūrijas komisija. 

Žūrijas komisija kolektīvus vērtē 50 punktu skalā. 

- 10 punkti – dejas tehniskā un horeogrāfiskā teksta precizitāte, 

- 10 punkti – dejas mākslinieciskais izpildījums un rakstura atklāsme, 

- 10 punkti – izpildījuma muzikalitāte, 

- 10 punkti – tautas tērpu valkāšanas kultūra, 

- 10 punkti – kolektīva kopiespaids. 

Žūrija vērtē atsevišķi katru kritēriju ar 1 līdz 10 punktiem: 

 10 – izcili 

 9 – teicami 

 8 – ļoti labi 

 7 – labi 

 6 – gandrīz labi 

 5 – viduvēji 

 4 – gandrīz viduvēji 

 3 – vāji 



 2 – ļoti vāji 

 1 – nav novērtējams, neatbilst kritērijiem. 

Pamatojoties uz žūrijas komisijas vērtējumu, deju kolektīvi tiek apbalvoti ar Kuldīgas 

novada Bērnu un jauniešu centra diplomiem. 

 - I pakāpe no 45–50 punktiem, 

 - II pakāpe no 40–45 punktiem, 

 - III pakāpe no 35–40 punktiem 

 - no 35 punktiem un zemāk tiek piešķirta pateicība par piedalīšanos. 

 

PIETEIKŠANĀS 

Pieteikties līdz 2018. gada 12. aprīlim, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu: 

https://goo.gl/forms/9cG9TnmhtB5ChnBx1  

 

 

 

 

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra direktore    Inese Astaševska 

 

 

SASKAŅOTS 

 

 
Serdante 

26477932 

https://goo.gl/forms/9cG9TnmhtB5ChnBx1


Pielikums 

Repertuārs 

1.-4.kl.grupa:  

 Obligātā deja – ”Kur ta tu nu biji āzīti manu” J. Nurkas h, tautas mūzika. 

Ieteiktā vai izvēles deja – ”Ēsti gribu, dzerti gribu” D. Bārbalas h, tautas mūz. Anša Jansona 

apdarē. 

 

3.-6.kl.grupa:  

Obligātā deja – „Suseklis” S. Jonaites h, tautas mūz. 

Ieteiktā vai izvēles deja – ”Sīki putni” D. Bārbalas h, tautas mūz. Anša Jansona apdarē. 

 

5.-9.kl.grupa:  

Obligātā deja – „Treijpolka” V. Ozola h, G. Ordelovska mūz. apdare. 

Ieteiktā vai izvēles deja – „Ābrampolka”  

  

 

 

 

 

 

 

Kuldīgas novada bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu skate 

PIETEIKUMS 

2016./2017. m.g. 

 

Izglītības iestāde  

Kolektīva nosaukums 
 

Vecuma grupa  

Dalībnieku skaits  

 

Kolektīva vadītājs  __________________________ (vārds, uzvārds) 

Kontaktinformācija __________________________ (e-pasts) _________________ (tālrunis) 

Datums _____________  



 


