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Ādažu Mākslas un mūzikas skola

 

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164, e-pasts: skola@adazumms.lv

 
Ι. Vispārīgie jautājumi 

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

norises kārtību. 
2. Festivāla mērķi ir: 

2.1. veicināt Latvijas profesionālās ievirzes izglītības programmas „Dejas pamati” un 
deju skolu māksliniecisko izaugsmi; 

2.2. veicināt audzēkņu un pedagogu savstarpēju sadarbību un pieredzes apmaiņu; 

2.3. veicināt un radīt  audzēkņu interesi par deju stilu daudzveidību, savstarpējo 
mijiedarbību. 

3. Festivāla norises laiks ir  2022. gada 25. aprīlis. 

4. Festivāla norises vieta ir Ādažu Mākslas un mūzikas skola. 

 

ΙΙ. Festivāla rīkotāji 

5. Festivālu rīko Ādažu Mākslas un mūzikas skola, adrese: Gaujas iela 33A, Ādažu novads, 
Ādaži, LV-2164, mājas lapa: www.adazumms.lv, telefona nr. 67997780, e-pasts: 
skola@adazumms.lv 

6. Kontaktpersona: dejas nodaļas vadītāja Agnese Ferri-Navarro, telefona nr. 29408947,  
e-pasts: Agnese.Ferri-Navarro@adazumms.lv 

14.02.2022. 
Deju festivāla „Solis laikā Ādažos” 

Solo un dueti MIX  
NOLIKUMS 

Profesionālās ievirzes izglītības nodarbību īstenošanā un pasākumu organizēšanā jāievēro Ministru 
kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības un  2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 
“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nosacījumi.
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.



 

 

ΙΙΙ. Festivāla dalībnieks 

7. Festivāla dalībnieks ir profesionālās ievirzes izglītības programmas „Dejas pamati” 
īstenojoša skola vai deju skola. 

ΙV. Festivāla norise 

8.  Festivāls tiek organizēts pēc dalībnieku izvēles 2 variantos:  

8.1. video formātā – iesūtot dejas video materiālu saskaņā ar pieteikšanās nosacījumiem  
līdz 2022. gada 11. aprīlim;  

 8.2. klātienē – demonstrējot festivāla deju 2022. gada 25. aprīlī  plkst.18.00 Ādažu Kultūras 
centrā, Lielajā zālē, Gaujas iela 33A, Ādažu novads, Ādaži, LV-2164.  
 
 8.3. gadījumā, ja valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības nosacījumi neparedz publisku 
izpildījumu klātienē, tad festivāls notiek tikai video formātā un visi  iesūta dejas video materiālu 
līdz 2022. gada 11. aprīlim.  
 

V. Noteikumi  

 9. Dalībnieks var pieteikt audzēkņus jebkurai bērnu un jauniešu vecuma grupai:  
• mini ( 7-8 gadi ),  
• jaunākā ( 9-10 gadi ),  
• vidējā (11-12 gadi ),  
• vecākā   (13 -15 gadi ). 

( Dalībnieka/-u vecums jānorāda uz festivāla dienu – 25.04.2022.) 
Kategorijās: 

9.1. 1.kategorija – solo dejas ( 1 dejotājs) 
9.2. 2.kategorija – duets/trio. ( 2-3 dejotāji) 

10. Vienas dejas garums nepārsniedz 2 minūtes minūtes 45 sekundes. 
11. Dejas horeogrāfija var būt jebkurā deju stilā, bet tajā ir jābūt iekļautiem 3(trīs) elementiem 

(akrobātika, grieziens, lēciens). 
12. Dalībnieks  var pieteikt vairākas dejas, par katru aizpildot atsevišķu pieteikumu. 
13. Deju pedagogs  ir atbildīgs par to, lai festivāla laikā viņa audzēkņi ievērotu sabiedrībā 

pieņemtās morāles un uzvedības normas, kā arī epidemioloģiskās drošības nosacījumus un 
pasākumus.  
 

VI. Pieteikšanās kārtība 

14. Parakstītu pieteikumu anketu (Pielikums Nr.1) kopā ar dejas mūzikas audio vai dejas video 
ierakstu ( Pielikums Nr.2) jāiesūta līdz 2022. gada 11. aprīlim  Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 
dejas nodaļas vadītājai Agnesei Ferri-Navarro uz e-pastu: Agnese.Ferri-Navarro@adazumms.lv.  

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 nolikumā 
noteiktajai kārtībai, festivāla organizēšanai nepieciešamo personu datu nodošanai festivāla 
organizatoriem. Festivāla dalībnieks piekrīt, ka  deju skolas audzēkņu audiovizuālais materiāls var 
tikt publiskots nekomerciālos nolūkos.  

dalībnieki



Pie i s

DAL BNIEKA PIETEIKUMS 

IDEO FORM TS / K TIENE ( s ro o) 

DEJU SKO AS NOSAUKUMS UN ADRESE_____________________________________________ 

PEDAGOGA RDS UN UZ RDS___________________________________________________ 

E PASTA ADRESE E EKTRONISKAI 
SAZI AI____________________________________________________________________ 

TE EFONA NR___________________________________________________________________ 

 

1. Dejas nosaukums  

2. Horeogr fijas autors  

3. M zikas autors, nosaukums  

4. Hronometr a  

5. sa dejas anot cija /dejas stils  

6. Kategorija ( s ro
o) 

a) Solo                              b) duets/trio 

7. Vecuma grupa a) 7-8 gadi              b) 11-12 gadi 
b) 9-10 gadi            c) 13-15 gadi 

8  Dejot ja/-u v rds/-i, 
uzv rds/-i 

 

 

 
Pie ei u a ies ie js ( r s, u r s, ara s s, a u s)      
 

Pie ei ies 11.04.2022. 

e s s: A nese Ferri rro@ s

on erson : A nese Ferri rro 4 4



Pie i s

 

Tehniskie nosac jumi video ieraksta veidošanai un ies t šanai 
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elef u ai ci u l u ier ci   
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l  0 0  


