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Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu dejas jomā
Biedrība „Latvijas Dejas informācijas centrs”
2017.gada 26.jūnijs – 2019.gada 31.decembris
Valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros tika īstenoti šādi uzdevumi dejas
jomā:
1) veikt Latvijas profesionālo dejas mākslinieku veidoto un uzvesto dejas
jauniestudējumu novērtējumu izvērtēšanas perioda ietvaros (20172018;2019-2020);
2) celt dejas mākslas nozares māksliniecisko kvalitāti un veicināt
sabiedrības izpratni par dejas mākslas nozares sasniegumiem;
3) atlasīt, uzkrāt un izplatīt aktuālo informāciju dejas jomā par
konkrētiem pasākumiem, sadarbības projektiem, izglītības, finansējuma
u.c. iespējām Latvijas dejas nozares pārstāvjiem;
4) veicināt Latvijas dejas mākslas starptautisko atpazīstamību un Latvijas
dejas mākslas nozares profesionāļu iesaisti starptautiskajos projektos
Latvijā un ārvalstīs.
Valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros 3 gadu laikā tika sasniegti šādi
rezultatīvie rādītāji:
1) Latvijas profesionālo dejas mākslinieku veidoto un uzvesto dejas
jauniestudējumu novērtējuma nodrošināšana:
a) izstrādāts Latvijas profesionālo dejas mākslinieku uzvesto dejas
jauniestudējumu novērtējuma nolikums (apstiprināts Kultūras
ministrijā 2017.gada 17.jūlijā, pēdējās izmaiņas akceptētas
2018.gada 13.decembrī);
b) izveidota žūrijas komisija dejas jauniestudējumu izvērtēšanai un
nodrošināts pastāvīgs žūrijas komisijas darbs izvērtēšanas perioda
ietvaros saskaņā ar dejas jauniestudējumu novērtējuma nolikumu
(žūrijas sastāvs 2017-2018 apstiprināts Kultūras ministrijā
2017.gada 14.jūlijā un nākamā perioda 2019-2020 žūrijas sastāvs
2019.gada 7.februārī);
c) Kultūras ministrijā iesniegts žūrijas komisijas veiktais dejas
jauniestudējumu mākslinieciskās kvalitātes novērtējums (2019.gada
17.janvāris).
2) dejas mākslas nozares mākslinieciskās kvalitātes celšana un
sabiedrības izpratnes un intereses nodrošināšana par dejas mākslas
nozares sasniegumiem:
a) organizēti dejas ekspertu domu apmaiņas pasākumi (konference,
preses konference, publiska diskusija):
 2017.gadā 2 pasākumi – diskusija „”Dejas balvas” priekšvakarā”
un starptautiska konference „Vai deja ir viena?”;
 2018.gadā 5 pasākumi – pasākumu cikls „Deja domā”;
 2019.gadā 6 pasākumi – no tiem 4 pasākumu cikla „Deja domā.
Gaidot Dejas balvu” ietvaros.
(plānots vismaz 1 pasākums gadā);
b) organizēta dejas mākslinieku apbalvošana par izciliem
sasniegumiem izvērtēšanas periodā:
 2017.gadā nodrošināta Dejas balvas logo un balvas statuetes
dizaina izstrāde, bukleta kā Dejas balvu un dejas mākslu vispārīgi

popularizējoša izdevuma izdošana latviešu un angļu valodā;
 2018.gadā
radīta
internetvietne
www.dejasbalva.lv,
komunikācija ar medijiem;
 sadarbībā ar Kultūras ministriju un nodibinājumu „Skatuves
Mākslas Producentu fonds” 2019.gada 29.aprīlī Mihaila Čehova
Rīgas Krievu teātrī īstenota Dejas balvas ceremonijas norise;
c) nodrošināta informācijas pieejamība sabiedrībai par žūrijas
komisijas veikto dejas jauniestudējumu novērtējuma procesu un
dejas profesionāļu sasniegumiem (preses prelīžu sagatavošana,
video materiāli un publikācijas par Dejas balvas žūriju un darba
procesu):
 2017.gadā – 4 vienības;
 2018.gadā – 9 vienības;
 2019.gadā – 1 vienība.
3) Uzturot tīmekļvietni (www.dance.lv), atlasīta, uzkrāta un izplatīta
aktuālā informācija dejas jomā par konkrētiem pasākumiem,
sadarbības projektiem, izglītības, finansējuma u.c. iespējām Latvijas
dejas nozares pārstāvjiem:
a) par uzvesto dejas jauniestudējumu novērtējuma procesu un
aktuālajiem dejas mākslas nozares sasniegumiem:
 2017.gadā – 5 informācijas vienības mēnesī;
 2018.gadā – 10 informācijas vienības mēnesī;
 2019.gadā – 4 informācijas vienības mēnesī.
(plānotas 2 informācijas vienības mēnesī).
b) par konkrētiem pasākumiem, sadarbības projektiem, izglītības,
finansējuma u.c. iespējām Latvijas dejas nozares pārstāvjiem:
 2017.gadā – 11 informācijas vienības mēnesī;
 2018.gadā – 3 informācijas vienības mēnesī;
 2019.gadā – 17 informācijas vienības mēnesī.
(plānotas 2 informācijas vienības mēnesī).
4) Latvijas dejas mākslas starptautiskās atpazīstamības veicināšana un
Latvijas dejas mākslas nozares profesionāļu iesaiste starptautiskajos
projektos Latvijā un ārvalstīs, īstenojot:
 2017.gadā 6 projektus (dalība Itālijas dejas platformā, dalība
Ķīnas ziemas dejas nometnē, dalība dejas sadarbības tīkla
tikšanās Ņujorkā, ASV u.c.);
 2018.gadā 15 projektus (dalība sadarbības tīkla festivālā
Bulgārijā, Tanzmesse dejas gadatirgus apmeklējums Diseldorfā,
Vācija, dalība Ziemeļvalstu dejas platformā ICE HOT, Islande,
horeogrāfu Jāņa Putniņa un Evas Kronbergas rezidence
Ņujorkā);
 2019.gadā 12 projektus (Pekinas dejas akadēmijas viesizrādes
un meistarklases Rīgā, Rēzeknē un Ventspilī 24.Starptautiskā
Baltijas baleta festivāla ietvaros, Latvijas delegācijas dalība
Baltijas dejas platformā Viļņā, dalība Polijas un Ungārijas dejas
platformās u.c.)
(plānoti 4 projekti gadā).

Plānotais un faktiski izlietotais
valsts budžeta finansējums
sadalījumā pa gadiem

Secinājumi: Valsts pārvaldes uzdevuma veicējam noteiktie rezultatīvie
rādītāji ir sasniegti un atsevišķos rādītājos pārsniegti.
2017.gads
Plānotais un faktiskais finansējums – 30 000 euro.
2018.gads

Plānotais finansējums – 30 000 euro, faktiskais
finansējums – 48 234 euro (piešķirts papildu finansējums

2019.gads
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Dejas balvas laureātu naudas balvu nodrošināšanai).
Plānotais finansējums – 30 000 euro, faktiskais
finansējums – 68 676 euro (piešķirts papildu finansējums
Dejas balvas māksliniecisko un tehnisko izmaksu
segšanai, Dejas balvas pasniegšanas tiešraides
nodrošināšanai, nodrošinātas Pekinas dejas akadēmijas
viesizrādes un meistarklases 24.Starptautiskā Baltijas
baleta festivāla ietvaros, Latvijas delegācijas dalības
nodrošināšana Baltijas dejas platformas pilotprojektā
2019.gada maijā, Viļņā, Lietuva).

