
DEJU  SKATES  NOLIKUMS  ( pieņemts 22.01.2013. Prezidijs Nr.2, stājas spēkā 

ar 2013.g. 1.martu.)Labots 2015. gada 20. oktobrī 

 

1. Deju skates dalībnieki. 

    Deju pulciņu, pirmsskolas iestāžu un skolu fakultatīvo nodarbību audzēkņi, kuri vēl nav 

sasnieguši sporta deju sacensību dalībnieku izpildījuma līmeni un nepiedalās LSDF 

sacensībās.  

    Deju skatēs nav atļauts piedalīties dejotājiem, kuri tajā pašā sezonā ir piedalījušies LSDF 

iesācēju 2.un 3.līmeņa vai E kvalifikācijas klašu sacensībās. 

  

2. Skates mērķis un uzdevumi. 

1. Jebkuram skates dalībniekam dot iespēju uzstāties auditorijas priekšā, 

demonstrējot savu dejotprasmi; 

2. Publiski uzstājoties, veicināt dalībnieku pašapziņas izaugsmi; 

3. Popularizēt dejas kā vispusīgu cilvēka attīstības veicinošu nodarbošanos un kā 

lielisku brīvā laika pavadīšanas veidu; 

4. Piesaistot dalībniekus deju skatēs, vairot interesi par dejām kā par sportu, kā 

nākamo izaugsmes posmu piedāvājot sporta deju treniņus un dalību sporta deju 

sacensībās. 

  

3. Deju skates vērtēšana. 

            3.1. Katru skates grupu vērtē 3 vai 6 tiesneši un galvenais tiesnesis; 

            3.2. Katrs tiesnesis (vai 2 tiesneši, ja tiesnešu kopskaits ir 6) vērtē tikai vienu 

konkrētu kategoriju dejotāju izpildījumā:  

 Izpildīto soļu prasme; 

 Ritmiskums; 

 Stāja, dejas satvēriens, auguma līnijas; 

            3.3. Dejotāju sniegums tiek novērtēts baļļu ( punktu ) sistēmā no 1 – 3: 

 3 – ļoti labs sniegums; 

 2 – labi; 

 1 – sniegums jāuzlabo 

             3.4. Atšķirībā no deju sacensībām, skates dalībnieki savstarpēji netiek 

salīdzināti un vietas  neiegūst. 

             3.5. Skates dalībniekiem tiek dota iespēja iepazīties ar viņu snieguma 

vērtējumu. 

             3.6. Kopīgs visu pāru vērtējums netiek publicēts.  

  

4. Izpildāmās dejas un figūras. 

1. Katras grupas izpildāmās dejas tiek publicētas skates uzaicinājumos; 

2. Izpildāmās figūras pēc deju skolotāja ieskatiem. 

  

5. Dalībnieku tērpi. 

1. Deju skates dalībniekiem nav  nepieciešami sporta deju sacensību tērpi; 

  

6. Dalībnieku apbalvošana. 

1. Visi skates dalībnieki tiek apbalvoti par piedalīšanos. Dalībnieki var tikt apbalvoti 

ar skates medaļām (bez vietas), piemiņas veltēm, balviņām u.c. 

7. Par deju skates nolikuma ievērošanu atbild skates rīkotājs un galvenais tiesnesis. 
 


