
 

 
Ādažu novada Mākslu skola 

Ādažu novads, Ādaži, Gaujas iela 33A, LV-2164,  

e-pasts: adazunovada@maksluskola.lv 

 

NOLIKUMS 

 

01.03.2023. 

Deju festivāla „Solis laikā Ādažos” 
 

NOLIKUMS 

 
 

Ι Vispārīgie jautājumi 

 

1.  Nolikums nosaka deju festivāla „Solis laikā Ādažos”  ( turpmāk – festivāls) 

sagatavošanas un norises kārtību. 

2. Festivāla mērķis: 

2.1. Popularizēt stepa dejas stilu Latvijā, tā interpretācijas īpatnības un 

integrācijas iespējas citos deju stilos. 

3. Festivāla uzdevumi: 

3.1. veicināt Latvijas profesionālās ievirzes izglītības programmas 

„Dejas pamati”, deju skolu,  studiju  māksliniecisko izaugsmi un 

uzstāšanās pieredzi. 

3.2. veicināt izglītojamo interesi par deju stilu daudzveidību un 

savstarpējo mijiedarbību. 

 

3.3. veicināt deju pedagogu savstarpējo sadarbību un profesionālās 

pieredzes apmaiņu. 

Festivāla norises laiks ir  2023. gada 8. maijs. 

4. Festivāla norises vieta ir Ādažu novada Mākslu  skola. 
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ΙΙ Festivāla rīkotāji 

5. Festivālu rīko Ādažu novada Mākslu skola, adrese: Gaujas iela 33A, Ādažu 

novads, Ādaži, LV-2164, mājas lapa www.maksluskola.lv , telefona nr. 

67997780, e-pasts: adazunovada@maksluskola.lv   

6. Kontaktpersona: Dejas nodaļas vadītāja Agnese Ferri-Navarro, telefona nr. 

29408947, e-pasts: Agnese.Ferri-Navarro@maksluskola.lv 

ΙΙΙ Festivāla dalībnieks 

7. Festivāla dalībnieks ir profesionālās ievirzes izglītības programmas „Dejas 

pamati” īstenojoša skola, deju skola vai deju studija. 

ΙV Festivāla norise 

8.  Festivāls tiek organizēts klātienē – demonstrējot festivāla dejas koncertā 

2023.gada 8. maijā  plkst.18.00 Ādažu kultūras centrā, Lielajā zālē, Gaujas iela 

33A, Ādažu novads, Ādaži, LV-2164.  

 

V Noteikumi  

 9.  Vecuma grupas:  

• MINI ( 7-8 gadi ),  

• JAUNĀKĀ ( 9-10 gadi ),  

• VIDĒJĀ ( 11-12 gadi ),  

• VECĀKĀ  ( 13 -16 gadi ). 

( Dalībnieka /-u vecums jānorāda uz festivāla dienu – 8.05.2023.) 

10. Kategorijas: 

• solo 

• duets/trio 

• grupas priekšnesums 

11. Deju stili: 

• laikmetīgā deja 

• steps 

• mūsdienu deja 

• klasiskā deja 

• latviešu skatuviskās tautas dejas 

 

12. Vienas dejas garums grupas priekšnesumam var ilgt līdz 4 minūtēm, 

solistiem/duetiem/trio līdz 3 minūtēm. 

13. Dalībnieks var pieteikt līdz 3 deju horeogrāfijām, par katru aizpildot 

atsevišķu pieteikumu. 

14. Deju pedagogs  ir atbildīgs par to, lai festivāla laikā viņa izglītojamie 

ievērotu sabiedrībā pieņemtās morāles un uzvedības normas, kā arī epidemioloģiskās 

drošības nosacījumus un pasākumus.  
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VI Pieteikšanās kārtība 

14. Aizpildītu un parakstītu pieteikuma anketu (Pielikums Nr.1) kopā ar dejas 

mūzikas audio (MP3 vai MP4) lūdzam nosūtīt uz e-pasta adresi Agnese.Ferri-

Navarro@maksluskola.lv līdz 2023. gada 24. aprīlim. 

15. Parakstot pieteikuma anketu, dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar 

Festivāla nolikumu un apņemas to ievērot. Derīga arī ar drošu elektronisko parakstu 

parakstīta pieteikuma anketa.  

 

VII Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi 

 

16. Festivāla dalībnieks, parakstot festivāla pieteikuma anketu, piekrīt  festivāla 

organizēšanai nepieciešamo personu datu nodošanai organizatoriem. Pasākuma 

laikā festivāla dalībnieks var tikt fotografēts vai filmēts, audiovizuālais materiāls var 

tikt publiskots nekomerciālos nolūkos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Pielikums 

DALĪBNIEKA PIETEIKUMS 

SKOLAS/STUDIJAS NOSAUKUMS UN ADRESE 

 

 

PEDAGOGA VĀRDS UN UZVĀRDS 

 

 

E-PASTA ADRESE ELEKTRONISKAI SAZIŅA 

 

 

TELEFONA NR.  

 

1. Dejas nosaukums  

2. Horeogrāfijas autors  

3. Mūzikas autors, nosaukums  

4. Hronometrāža  

5. Dejas stils (pasvītrot vajadzīgo) a) laikmetīgā deja 

b) steps 

c) mūsdienu deja 

d) klasiskā deja 

e) latviešu skatuviskā tautas deja 

6. Kategorija (pasvītrot vajadzīgo) a) solo                             

b) duets/trio 

c) grupas priekšnesums 

7. Vecuma grupa (pasvītrot 

vajadzīgo) 

a) MINI (7-8 gadi)    

b) JAUNĀKĀ (9-10 gadi) 

c) VIDĒJĀ (11-12 gadi) 

d) VECĀKĀ (13-16 gadi)  

8.  Skaits Dejotāji - 

Pedagogi - 

Pavadošās personas - 

 

Pieteikuma iesniedzējs (vārds, uzvārds, paraksts, datums) ______________________ 

Kontaktpersona: Agnese Ferri-Navarro 2940894 

 


