
 
 

RĪGAS 96.VIDUSSKOLA  
 

Auru iela 6A, Rīga, LV-1069, tālrunis 67411942, fakss 67411942, e-pasts r96vs@riga.lv 

 

NOLIKUMS 
 
 

Rīgā 

2019. gada 29.janvārī Nr. VS96-19-1-nos 

 

 

Rīgas 96.vidusskola deju skates nolikums 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šis nolikums nosaka Rīgas 96.vidusskolas ikgadējo deju skates (turpmāk – 

Skate) organizēšanu. 

2. Skates mērķis ir sekmēt Rīgas 96.vidusskolas izglītojamo līdzdalību Deju 

skates procesā, tradīcijas saglabāšanā un pārmantošanā, veicinot talantīgo un radošo 

izglītojamo izaugsmes iespējas un attīstību Rīgas 96.vidusskolā. 

3. Skates uzdevums ir novērtēt Rīgas 96.vidusskolas deju kolektīvu (turpmāk – 

Kolektīvs) sniegumu. 

4. Atbildīgā persona par Skates norisi kolektīvu (turpmāk – Organizators) tiek 

noteikta katru mācību gada 2.semestra sākumā ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu. 

II. Skates norises vieta un laiks 

5. Skate notiek Rīgas 96.vidusskolas aktu zālē, laiku nosakot ar izglītības iestādes 

vadītāja rīkojumu. 

6. Skates grafiks tiek publicēts iestādes tīmekļa vietnē 2 nedēļas pirms pasākuma. 

7. Skates noslēgumā pēc apbalvošanas tiek organizēta Skates analīze. 

III. Skates dalībnieki, pieteikumu iesniegšana un dalības nosacījumi 

8. Skatē piedalās Kolektīvi šādās vecuma un kvalifikācijas grupās: 

8.1. 1. - 4. klašu kolektīvi (pēc brīvprātīguma principa); 

8.2. 5. - 6. klašu kolektīvi (pēc brīvprātīguma principa); 
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8.3. 7. - 8. klašu kolektīvi (pēc brīvprātīguma principa); 

8.4. 9.-12.klašu kolektīvi. 

9. Kolektīvu uzstāšanās secību skatē nosaka skates organizētājs. 

10. Dejotājs var piedalīties Skatē tikai vienā Kolektīvā un vienā grupā. 

11. Klases audzinātājs ir atbildīgs par to, lai Skates laikā viņa vadītā Kolektīva 

dalībnieki ievērotu sabiedriskās kārtības, sabiedrībā pieņemtās ētiskās un uzvedības normas. 

12. Skatē piedalās Kolektīvs, kura vadītājs nedēļu pirms pasākuma paziņo par savu 

dalību Skates organizatoram.  

IV. Vērtēšanas noteikumi 

13. Skatē Kolektīvus vērtē organizatora izveidota vērtēšanas komisija trīs Rīgas 

96.vidusskolas darbinieku sastāvā.  

14. Kolektīvus vērtē pēc šādiem kritērijiem: 

14.1. dejas mākslinieciskais izpildījums un rakstura atklāsme; 

14.2. dejas tehnika un horeogrāfiskā teksta precizitāte; 

14.3. izpildījuma muzikalitāte; 

14.4. dejas tērpa valkāšanas kultūra un pareizība; 

14.5. skatuves kultūra un kolektīva kopiespaids. 

15. Katru kritēriju vērtē no 0 līdz 10 punktiem: 

15.1. 10 punkti – izcili; 

15.2. 9 punkti – teicami; 

15.3. 8 punkti -  ļoti labi; 

15.4. 7 punkti – labi; 

15.5. 6 punkti – gandrīz labi; 

15.6. 5 punkti – viduvēji;  

15.7. 4 punkti – gandrīz viduvēji; 

15.8. 3 punkti – vāji; 

15.9. 2 punkti – ļoti vāji; 
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15.10. 1 punkti – ļoti, ļoti vāji; 

15.11. 0 punktu – nav novērtējams atbilstoši kritērijam. 

16. Kolektīva vērtējumu veido katra vērtēšanas komisijas locekļa piešķirto punktu 

summu dalot ar trīs. 

17. Skates rezultātus paziņos skates dienā.  

18. Par nolikuma nosacījumu neievērošanu Kolektīva sniegums Skatē tiek anulēts. 

19. Pamatojoties uz vērtēšanas komisijas lēmumu, Kolektīvus apbalvos ar 

diplomiem/pateicībām. 

V. Citi noteikumi 

20. Konkursa organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma 

prasības. 

21. Piedaloties Skatē, iesaistītās personas, izsaka savu piekrišanu veikt personas 

datu apstrādi, vienlaikus ļaujot paust savu vēlmi nepubliskot personas datus. Fotogrāfijas 

un/vai video attēli var tikt publicēti iestādes tīmekļa vietnēs (tajā skaitā uzglabāti publiskās 

pieejamības arhīvā). 

 

Izglītības iestādes direktore I. Ļihačova 

 

Gargurne  67413531 

 


