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Apstiprināts ar  

Valsts izglītības satura centra  

2020.gada 23.septembra rīkojumu Nr.4.1-12/33 

 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 

 

Mūsdienu deju kolektīvu fināla konkurss, gatavojoties mūsdienu deju 

lieluzvedumam “Augstāk par zemi” 

 

Nolikums 

Interešu izglītības nodarbību īstenošanā un pasākumu organizēšanā jāievēro 

Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības. 

(https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-

infekcijas-izplatibas-ierobezosanai)  

Vecākiem/izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem sadarbībā ar pedagogiem ir 

pienākums raudzīties, lai izglītojamais neapmeklē nodarbību vai pasākumu, ja viņam ir 

kādas akūtas veselības problēmas vai saslimšanas pazīmes. 

Nodarbībās vai pasākumā iesaistītās puses seko līdzi aktuālajai informācijai un 

ievēro konkrētajā brīdī spēkā esošās epidemioloģiskās un sanitāri higiēniskās prasības, 

tādējādi ir iespējamas atkāpes no nolikuma, t.sk. pasākuma atcelšana, par ko tiek paziņots 

atsevišķi. 

  
MĒRĶIS 

1. Bērnu un jauniešu līdzdalība Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras 

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

saglabāšanā un pilnveidē. 

 

UZDEVUMI 
2. Novērtēt mūsdienu deju kolektīvu sniegumu un koprepertuāra apguves līmeni, 

gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku (turpmāk- Svētki) 

mūsdienu deju lieluzvedumam “Augstāk par zemi” (turpmāk- lieluzvedums). 

3. Mūsdienu deju kolektīvu repertuāra apguves fināla konkursā (turpmāk- 

finālkonkurss) noteikt dalībniekus Svētku lieluzvedumam. 

 

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

izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm, kā arī privātajām deju studijām un skolām.  

  

DALĪBNIEKI 

 5. Latvijas izglītības un kultūras iestāžu, juridisko un fizisko personu dibināti 

mūsdienu deju skolu un studiju kolektīvi, kas gatavojas Svētkiem un ir, apguvuši konkrētas 

vecuma un kvalitātes grupas (A un B) deju lieluzveduma repertuāru (pielikums Nr.2), kā 

arī ievērojuši nolikumā izvirzītās prasības.  

 

6. Finālkonkursā piedalās mūsdienu deju kolektīvi šādās vecuma un kvalitātes 

grupās (atbilstoši 2019./2020.mācību gadā pieteiktajām vecuma un kvalitātes grupām): 

https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
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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); 

10. -12.klašu grupa (A grupa); 

1.-4.klašu grupa (A grupa Ielu dejai); 

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

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

 

7. Deju kolektīvs vai tā kāda no 6.punktā norādītajām vecuma grupām var pretendēt 

uz dalību Svētkos, ja ir piedalījies 2019.gada un 2021.gada skatēs. 
 

Piebilde: Ielu deju pārstāvētie kolektīvi 1.-4. klašu grupā un 5.-9.klašu grupā 

piesaka savu dalību finālkonkursā, piedaloties ar piedāvāto repertuāru (sk.2.pielikumu).  

 

Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi (pielikums Nr.1) 

9. 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. 

10. Dalībnieka pedagogs ir informēts un atbildīgs 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 

11. Finālkonkursi vēsturiskajos novados notiek: 

11.1. Zemgale  – 2021.gada 4.martā Slampes Kultūras pils; 

11.2. Rīga   – 2021.gada 5.marts Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”; 

11.3. Vidzeme  – 2021.gada 9.martā Mālpils Kultūras centrā;  

11.4. Latgale   – 2021.gada 11.martā Daugavpils Kultūras pilī; 

11.5. Kurzeme  – 2021.gada 12.martā Liepājas Olimpiskajā centrā. 

 

FINĀLKONKURSA NOTEIKUMI  

12. Finālkonkursā katrs deju kolektīvs atbilstoši savai vecuma un kvalitātes grupai 

piedalās ar attiecīgi izvēlētās kvalitātes grupas dejām no Svētku lieluzveduma repertuāra 

programmas (pielikums Nr.2):  

1. - 2.klašu grupa  

A - trīs dejas, B - divas dejas 

3. - 4.klašu grupa  

A - trīs dejas, B - divas dejas 

5. - 7.klašu grupa  

A - četras dejas (no kurām divas dejas: “Sekojums” un “Māsas” ir apvienotas zem 

viena priekšnesuma),  

B - divas dejas (pievērst uzmanību kolektīvu sadalījumam dejās “Dzīve uz 

čemodāniem” un “Prātuļi” - pielikums Nr.2.1.) 

8. - 9.klašu grupa  

A – trīs dejas, B - trīs dejas 

10. -12.klašu grupa A - trīs dejas  

 

Ielu deja  

1.-4.klašu grupa A - viena deja 
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5.-9.klašu grupa A - viena deja 

8.-12.klašu grupa A - viena deja 

 

13. Finālkonkursa norises gaitu, secību nosaka finālkonkursa koordinators un tā 

organizētājs (sk. nolikuma 37.punktu).14. Par deju kolektīvu dalībnieku iekļaušanu no 

vecākām grupām jaunākā grupā (ne vairāk kā trīs dejotāji) deju kolektīva vadītājs ne vēlāk 

kā 3 (trīs) darba dienas pirms paredzētā finālkonkursa rakstiski saskaņo ar finālkonkursa 

koordinatoru un informē VISC mūsdienu deju projekta vadītāju Inesi Leoho-Čudari, e-

pasts: musdienu.deja@visc.gov.lv (turpmāk – Projekta vadītāja). 

15. 10.-12.klašu grupā deju kolektīva sastāvā drīkst iekļaut ne vairāk kā 3 (trīs) 

2018./2019. mācību gada un iepriekšējo mācību gadu absolventus. Finālkonkursā nedrīkst 

piedalīties jaunieši vecāki par 25 gadiem.  

16. 8.-9.klašu un 10.-12.klašu vecuma grupās drīkst piedalīties 2019./2020. mācību 

gada absolventi bez skaita ierobežojuma. Deju kolektīva vadītājs finālkonkursa dienā par to 

rakstiski informē finālkonkursa koordinātoru, kurš ar šo informāciju iepazīstina vērtēšanas 

komisiju pirms finālkonkursa sākuma. 

16. Svētkos kolektīvs piedalās saskaņā ar pielikumā Nr.2 norādīto dalībnieku skaitu 

attiecīgajai vecuma grupā, pievienojoties 2 pedagogiem.  

17. Katrs dejotājs finālkonkursā un Svētku lieluzvedumā var piedalīties tikai viena 

kolektīva sastāvā un vecuma, kvalitātes grupā. Ja šis nosacījums netiek ievērots, vērtēšanas 

komisijai ir tiesības anulēt konkrētā deju kolektīva sniegumu. 

18. Finālkonkursā deju kolektīvi tērpjas vienotā kolektīva mēģinājuma tērpā vai 

atbilstoši lieluzveduma mākslinieciskās darba grupas iecerētajam tērpam. Lieluzvedumam 

izveidotos tērpus Svētku sagatavošanas laikā drīkst izmantot tikai tiem paredzētajai 

horeogrāfijai. 

19. Nozīmīgu un pamatotu iemeslu dēļ var tikt izskatīta deju kolektīva piedalīšanās 

citā vēsturiskajā novadā, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms paredzētā fināla konkursa 

to rakstiski saskaņojot ar fināla konkursa koordinatoru un informējot Projekta vadītāju. 

20. Gadījumā, ja skatē kādu iemeslu (slimības, prombūtnes, citu plānotu vai 

neplānotu iemeslu) dēļ kolektīva sniegumā nepiedalās 2 (divi) vai vairāk dejotāju, deju 

kolektīva vadītājs atsauc kolektīva dalību finālkonkursā vai tā vērtējums var tikt anulēts. 

Deju kolektīva vadītājs finālkonkursa dienā par to rakstiski informē fināla konkursa 

koordinatoru, kurš ar šo informāciju iepazīstina vērtēšanas komisiju pirms finālkonkursa.  

21. Lai nodrošinātu Svētku laikā pirmreizēju lieluzveduma repertuāra 

demonstrējumu un aizsargātu autortiesības uz jaunradītajām horeogrāfijām, līdz Svētkiem 

tās drīkst izmantot tikai mācību nolūkos. Konkursos, ko nerīko VISC, jaunradīto 

horeogrāfiju demonstrējums nav pieļaujams. 

22. Deju kolektīva vadītājs ir atbildīgs par to, lai finālkonkursa laikā viņa vadītā 

deju kolektīva dalībnieki ievērotu sabiedrībā pieņemtās morāles un uzvedības normas. 

23. Deju kolektīvu vadītājs, parakstot finālkonkursa pieteikuma anketu, akceptē šo 

nolikumu un apņemas izpildīt tajā noteikto. 

24. Bez saskaņošanas ar pasākuma organizatoru finālkonkursa laikā aizliegts 

filmēt, fotografēt, ierakstīt skaņu. 

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA 
25. Finālkonkursu vērtē VISC apstiprināta vērtēšanas komisija.  

      26. 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 – skatuves kultūra un estētika, kolektīva kopiespaids. 

mailto:musdienu.deja@visc.gov.lv
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27. Vērtēšanas komisija atsevišķi vērtē katru kritēriju no 0 līdz 10 punktiem. Viena 

vērtēšanas komisijas locekļa maksimālais piešķirtais punktu skaits par katru deju ir 40 

punkti. Rezultāts dejai tiek aprēķināts, summējot katra vērtēšanas komisijas locekļa 

piešķirto punktu skaitu un dalot ar vērtētāju skaitu.  

28. Vērtēšanas komisijas vērtējums kolektīva attiecīgai vecuma un kvalitātes grupai 

tiek aprēķināts summējot atbilstošo deju rezultātus, kas iegūti saskaņā ar nolikuma 

27.punktu, un dalot ar vecuma un kvalitātes grupai paredzēto deju skaitu.    

29. Iegūtie punkti tiek protokolēti, un finālkonkursa rezultāti tiek paziņoti 

finālkonkursa dienā. 

30. Pēc katras skates divu darba dienu laikā rezultāti tiek publicēti VISC mājas lapā 

www.visc.gov.lv. 

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

Svētku sagatavošanai.  

32. Par nolikuma nosacījumu neievērošanu kolektīva sniegums finālkonkursā tiek 

anulēts. 

33. Pamatojoties uz vērtēšanas komisijas vērtējumu, katrā vecuma un kvalitātes 

grupā kolektīvs tiek apbalvots ar 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. 

34. Finālakonkursa rezultāti tiek apkopoti, un Svētku deju lieluzveduma dalībnieki 

tiek paziņoti līdz 2021.gada 10.maijam.  
 

PIETEIKŠANĀS 
35. Lai kļūtu par finālkonkursa dalībnieku, deju kolektīva vadītājs līdz 2021.gada 

4.februārim iesniedz sava novada/pilsētas mūsdienu deju kolektīvu koordinatoram 

finālkonkursa pieteikuma anketu (Pielikums Nr.3).  

36. Novadu/ pilsētu koordinatori precīzi aizpildītas un parakstītas finālkonkursa 

pieteikumu anketas iesniedz elektroniski finālkonkursa koordinatoram (nolikuma 

37.punkts) atbilstoši konkursa norises vietai un Projekta vadītājam 

(musdienu.deja@visc.gov.lv ) līdz 2020.gada 12.februārim. Neprecīzi vai nepilnīgi 

aizpildītas, kā arī ārpus termiņa iesūtītas pieteikuma anketas finālkonkursam netiek 

reģistrētas. 

37. Finālkonkursu koordinatori:  

Rīga – Santa Vancāne, e-pasta adrese: santa.vancane@intereses.lv; 

Latgale - Aina Jansone, e-pasta adrese: jauniba@inbox.lv; 

Kurzeme – Aina Apene, e-pasta adrese: aina.apene@liepaja.edu.lv;  

Vidzeme – Ivetta Tamane, e-pasta adrese: musdienu.deja@inbox.lv; 

Zemgale – Madara Ozoliņa, e-pasta adrese: slampe.kultura@gmail.com. 

 

FINANSĒJUMS 

38. Finālkonkursu 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”. 

39. Dalībnieku piedalīšanos finālkonkursā finansē pašvaldība vai iestāde, kuru 

dalībnieki pārstāv. 

 

http://www.visc.gov.lv/
mailto:musdienu.deja@visc.gov.lv
mailto:santa.vancane@intereses.lv
mailto:jauniba@inbox.lv
mailto:musdienu.deja@inbox.lv
mailto:slampe.kultura@gmail.com
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PROJEKTA VADĪTĀJA 
VISC Neformālās izglītības departamenta Dziesmu un deju svētku atbalsta nodaļas 

projektu vadītāja Inese Leoho-Čudare, tālr.29333665, e-pasts: musdienu.deja@visc.gov.lv, 

Strūgu ielā 4, Rīgā.  
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Pielikums Nr.1 
 

Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi 
 

Pielikumā lietoti termini: 
1. Dalībnieks – fiziska persona, kura piedalās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētku sagatavošanas pasākumā (konkursā, skatē, mēģinājumā, koncertā, radošajā darbnīcā 

u.c.) un svētku norisē 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 (Finālskate, 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. 
6. Pasākumā esošie plašsaziņas līdzekļi darbojas saskaņā ar to profesionālo darbību 

regulējošajiem likumiem un atbild par personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām.  
 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
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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: 

datuspecialists@visc.gov.lv  
11. Pasākuma organizēšanas un rīkošanas gaitā VISC var piesaistīt citus personas datu 

apstrādātājus, atbilstoši papildinot ar šo informāciju šo pielikumu. 
 

 

mailto:visc@visc.gov.lv
mailto:visc@visc.gov.lv
mailto:datuspecialists@visc.gov.lv
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Pielikums Nr.2 
 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mūsdienu deju  
lieluzveduma “Augstāk par zemi” repertuārs 

 

REPERTUĀRS 
 

Vecuma 

grupa 

Kvalitātes 

grupa 

Dejas nosaukums Horeogrāfs Mūzikas autors Aranžējums Dejotāj

u skaits 

1.-2. 

klase 
A “Draudzība” Annika 

Andersone   
Agnes Obel Uldis Timma 18-20 

A “Ejam spēlēties” Dina Bruže  Tortapapir- BeshO 

Drom 
Uldis Timma 18-20 

A “Bur man buri, 

Skaud man skauģi” 
Annika 

Andersone 
Tautumeitas, “Raganu 

nakts” 
Uldis Timma 18-20 

B “Mazais, skaistais 

cilvēciņš” 
Beāte 

Riekstiņa 
Carnival Youth, 

“Akmentiņi” 
 18-20 

B “Draudzības 

atomi” 
Edīte 

Ābeltiņa  
Barbatugues -

“Skarabush”   
 18-20 

3.-4. 

klase 
A “Augstāk par 

zemi”  
Annika 

Andersone  
 

Micmacs a tire Uldis Timma 18-20 

A “Dimensiju 

labirintos”  
Annika 

Andersone  
The Chemical Brothers Uldis Timma 18-20 

A “Trauksmes 

impulss” 
Liene Bēniņa Birdy, “ Not About 

Angels” 

Uldis Timma 18-20 

B “Baltās apkaklītes 

uzdevumā doties!” 
Edīte 

Ābeltiņa  
 

Black Cat White Cat / 

Pit Bull - Dr.Nelle 

Karajlic & Dejan 

Sparavalo & Vojislav 

Aralica  

 18-20 

B “Laimes vēstule” Annika 

Andersone 
Op Een Goppe, 

Amsterdam Klezmer 

Band 

Uldis Timma 18-20 

5.-7. 

klase 
A “Izrauties no pūļa” Liene Bēniņa  

 

Fallulah - Give Us A 

Little Love 
Uldis Timma, 

čells Roberts 

Sidorovs 

16-18 
 

 

A “Sekojums”  un  

“Māsas” 
Jānis Putniņš  Nicolas Jaar, Direct, 

“Abandon” 
Uldis Timma 16-18 

A “V.Ā.R.N.A.S.” Edīte 

Ābeltiņa 
Roisin Murphy, “Night 

of the dancing flame” 

 

 14 

*B “Dzīve uz 

čemodāniem” 
Edīte 

Ābeltiņa  
Grand St. feat Philipa 

Alexander “JCE 

Palooka” 

Uldis Timma 16-18 

**B “Prātuļi” Sabīne 

Neilande  
David Garrett , 

“Caprice 24” 
Uldis Timma 16-18 

B “Savīties” Santa 

Jankovska 
Tautumeitas, “Intro” Uldis Timma 16 

8.– 9. 

Klase 
A “Atbalsta tvēriens” Annika 

Andersone  
George Winston Uldis Timma 16-18 



 

9 

A “Pāri” Jānis Putniņš Abel Korzeniowski, 

“Table for Two” 
 16-18 

A “Melnais gulbis” Annika 

Andersone 
DAGAMBA feat 

TCHAIKOVSKY , 

“Nutcracker Rock” 

Uldis Timma 16-18 

B “Mākoņos” Elīna 

Gaitjukeviča  
The Irrepressibles “In 

this shirt” 
Uldis Timma, 

čells Roberts 

Sidorovs 

16-18 

B “Robežas” Linda Mīļā  Mario Batkovic Uldis Timma 16-18 
B “Ļaudavas” Sabīne 

Neilande 
 

Tautumeitas, “Dai 

citas meitas” 
Uldis Timma 16-18 

10.-12. 

Klase 
A “Skelets skapī” Annika 

Andersone  
Instrumenti Uldis Timma 14-16 

A “Ragaines” (īsā 

versija bez puišu 

daļas) 

Santa 

Jankovska  
Imogen heap – “Cycle 

song” album 

“Sparkle”; Paul Giger 

– “Bombay (Good 

Night)” 

Uldis Timma 14-16 

A “Kosmoss” Annika 

Andersone 
Māra Upmane-

Holšteina 

Imants Ziedonis 

“Pilni vižņu mani 

mati” 

 14-16 

Ielu deja (A)  

1.-4.klase “Trakoti labs” Aleksandrs 

Ivanovs 

(Snikers) 

1.Baby Baby- grupa 

Tropkillaz  

2. Bump & Grind 

2014- autors 

Waze&Osissey vs 

R.Kelly 

Iedziedājis E.Balceris 

Aranžija Uldis Timma 

Uldis Timma 18  

 

5.-9.klase Vērtības Dženete 

Dumpe 

Anete 

Vanceviča 

Gacho, “Vērtības”  18 

 

8.-12. 

Klase 
“Mēness” Zigmārs 

Lācis  
Viņa/Zelma Jēgere  16 

 
 

*Skatīt sadalījumu deju kolektīviem (Pielikums Nr.2.1); 

**Skatīt sadalījumu deju kolektīviem (Pielikums Nr.2.1). 
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Pielikums 2.1. 

5.-7.klašu B grupu sadalījums dejām: 

“Dzīve uz čemodāniem” “Prātuļi” 

Salaspils pilsētas E.Ābeltiņas deju studija 

“Buras” drupa “Buriņas” 
Jelgavas pašvaldības iestāde “Kultūra” deju 

studija “Benefice” (vidējais pamatsastāvs) 

Mūsdienu deju skola “Vendija” grupa 6.b Liepājas deju studija “Extra” 

Daugavpils “Stoptime dance Studio” Ventspils Kultūras centra deju studijas 

“Prieks” grupa “Prieks” 

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” deju grupa Mūsdienu ritmi 
Agra Daņiļeviča Deju skola “Dzirnas” 

VEF Kultūras pils deju studija “Ritms” grupa 

M4 
Ķekavas vidusskolas deju grupa “Versija” 

Jelgavas pašvaldības iestāde “Kultūra” 

Mūsdienu deju studija “Intriga”  
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra 

“Jaunība” deju studija “Fantāzija” 

Bērnu un jauniešu centra “Rīgas skolēnu pils” 

mūsdienu deju grupa “Karkadē” 
Talsu tautas nama deju grupa “Talsu elfas” 

Ogres sākumskolas mūsdienu deju grupa 

“Karameles” 
Ventspils Jaunrades nama deju grupa 

“Skorpions” 

Valmieras 2.vidusskolas deju grupa “Justify” Gunas Brižas deju studija “A-Zarts” 

Mūsdienu deju skolas “Vendija” grupa 3 

grupa 
Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centra 

deju grupa “Flawless juniors” 

Rojas Kultūras centra deju grupa “Rojas 

Elfas” 
Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra mūsdienu 

deju pulciņš “ Super Mix” 

Mārupes vidusskolas mūsdienu deju kolektīvs Cēsu bērnu un jauniešu centra deju grupa “Viva” 

 Rīgas 19.vidusskolas deju studijas "Diamond" 

grupa Oniks 
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Pielikums Nr.3 

Mūsdienu deju kolektīvu fināla konkursa, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētkiem,  

 PIETEIKUMA ANKETA 

Norises vieta  

Pārstāvētais novads, pilsēta 
 

 

Iestāde (pilns nosaukums) 
lūdzu neizmantot saīsinājumus 

 

Kolektīvs (pilns nosaukums) 
lūdzu neizmantot saīsinājumus 

 

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 

Ielu deja,  vecuma grupa 

(apvilkt, atzīmēt) 1.-4.klase 5.-9.klase 8.-12.klase 

Kvalitātes grupa  
(apvilkt, atzīmēt) 

A B 

Repertuārs 1.deja 1.deja 
Nosaukums   

Horeogrāfs   

Mūzikas autors   

Dalībnieku skaits   

Repertuārs  2.deja 2.deja 
Nosaukums   

Horeogrāfs   

Mūzikas autors   

Dalībnieku skaits   

Repertuārs  3.deja 3.deja 
Nosaukums   

Horeogrāfs   

Mūzikas autors   

Dalībnieku skaits   

Repertuārs  4.deja 4.deja 
Nosaukums   

Horeogrāfs   

Mūzikas autors   

Dalībnieku skaits   

 

Anketas iesniedzēja paraksts:       (vārds, uzvārds) 

Datums  


