
APSTIPRINU 

Augšdaugavas novada Izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu daļas vadītāja 

Olesja Ņikitina 

___________________ 

2022.gada ____.martā 

 

 

 

 

Augšdaugavas novada jauniešu deju konkurss “Parādi savu deju soli” 
 

Nolikums 

 
1.Mērķis:   

1.1. Veicināt jaunrades darbu Augšdaugavas novadā, apzināt un iedrošināt radošai darbībai, 

sekmēt jauniešu izaugsmes iespējas un attīstību kā arī saliedētību.  

1.2. Popularizēt Starptautisko dejas dienu Augšdaugavas novada jauniešu vidū, veicināt 

jauniešu iztēli un interesi par dejošanu.  

 

2. Organizatori: 

Konkursu rīko Augšdaugavas novada centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes Jaunatnes 

lietu daļa.  

Kontaktpersonas:  

 Augšdaugavas novada Jaunatnes lietu speciāliste Līga Vaidere tālr. +371 26792878, 

 e-pasts liga.vadere@augsdaugavasnovads.lv  

 Augšdaugavas novada Jaunatnes lietu speciāliste Zane Ozola tālr. +371 27181186, 

 e-pasts zane.ozola@augsdaugavasnovads.lv  

 

3. Laiks un vieta:  

Deju konkurss notiek 2022.gada 29.aprīlī Vaboles KN, Vaboles pagastā, Augšdaugavas 

novadā.  

 

4. Pieteikšanās konkursam:  

Konkursam var  pieteikties līdz 18. aprīlim (ieskaitot) aizpildot pieteikuma anketu (pielikumā)  

un nosūtot to uz e-pastu liga.vaidere@augsdaugavasnovads.lv   

 

 

5.Dalībnieki: 

4.1. Konkursā var piedalīties Augšdaugavas novada jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem.  

4.2. Pieteikumu skaits no viena pagasta nav ierobežots.  

4.3. Deju priekšnesumi var būt veidoti gan grupā, gan individuāli. Maksimālais skaits grupā – 

6 cilvēki.  

 

6.Konkursa noteikumi:   
6.1. Deju priekšnesumam jābūt 3-5 min garam. 

6.2. Priekšnesums var būt jebkurā mūsdienu deju žanrā. 

6.3. Priekšnesuma laikā nedrīkst tikt atskaņoti lamu vārdi, rādīti aizskaroši žesti kā arī 

pārkāptas vispārpieņemtas morāles un ētikas normas.  
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6.4. Viena grupa, duets vai solo nedrīkst pieteikt vairāk par vienu priekšnesumu. Tas ir,  viena 

grupa - viens priekšnesums. (Dalībnieki var savā starpā manīties izveidojot jaunu grupu, duetu)  

6.5. Dejas mūzikai jābūt iepriekš sagatavotai un nosūtītai elektroniski izmantojot kādu no failu 

glabāšanas vietnēm (failiem.lv, google disks) uz e-pastu liga.vaidere@augsdaugavasnovads.lv  

 

7. Konkursa žūrija un darbu vērtēšana:  

Deju priekšnesumus vērtēs žūrija 3 cilvēku sastāvā.  

7.1. Konkursa žūrijas komisijas sastāvā būs Daugavpils pilsētā un novadā pazīstamu deju 

kolektīvu, studiju vadītāji un dejotāji.  TDA “Laima” vadītāja Marita Irbe, Daugavpils teātra 

aktrise, soliste Natālija Koton, dziedātāja, DJs, salsas dejotāja Elizabete Poddubnova. 

7.2. Deju konkursa laikā skatītājiem būs iespēja balsot par savu favorītu. 

7.3. Gala vērtējums par katru priekšnesumu tiks noteikts sasummējot žūrijas punktus un 

skatītāju balsis kopā.  

 

 

8. Darbu vērtēšanas kritēriji: 

8.1. Atbilstība šī konkursa formālajiem kritērijiem (laicīga pieteikšanās, atbilstība nolikumam).  

8.2. Dejas tehniskā, mākslinieciskā un idejiskā kvalitāte (izpildījums, uztveramība, kvalitāte, 

ideja u. t. t. ) 

8.3. Priekšnesuma kopskats – oriģinalitāte, emocijas, vizuālais tēls.  

 

9.Vērtēšanas tabula:  

Vērtē: 
Vārds,Uzvārds 

Katru kritēriju vērtēt baļļu skalā no 1 līdz 10  

Dalībnieki Izpildījums Uztveramība Dejas 
ideja/oriģinalitāte 

Emocijas Vizuālais 
tēls 

Kopā 

1.       

2.       

3.       

4.       

…       

 
 

 

10. Konkursa rezultāti un apbalvošana:  

10.1. Konkursa rezultātā tiks apbalvoti trīs labākie deju priekšnesumi, kuri pēc žūrijas un 

skatītāju balsojuma būs ieguvuši vislielāko punktu skaitu.  

10.2. Veicināšanas balvas un pateicības raksti tiks pasniegtas visiem  dalībniekiem.  
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Pielikums Nr. 1 
Pieteikuma anketa 

 
Grupas/dueta nosaukums  
__________________________________ 
 
 
Pagasts/pilsēta, kuru pārstāv 
_________________________________ 
 
Dalībnieku vārdi, uzvārdi  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 
Kontaktpersona (tel. Nr, e-pasts)  
__________________________________ 
 

 

 


