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5.pielikums
JAUNDEJU KONKURSS
“MĒS UN DEJA”
NOLIKUMS
MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1. Sekmēt bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu radoši aktīvu darbību.
2. Veicināt horeogrāfu jaunrades darbu un pieredzes apmaiņu.
3. Papildināt bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu repertuāru ar augstvērtīgiem
horeogrāfijas priekšnesumiem
4. Gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, veikt papildu
repertuāra atlasi
5. Sekmēt skolu deju kolektīvu vadītāju profesionālās kvalifikācijas pilnveidi
ORGANIZATORI
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības
pārvaldēm un izglītības iestādēm.
DALĪBNIEKI
Izglītības un kultūras iestāžu tautas deju kolektīvi.
Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un
audiovizuālais materiāls var tikt publiskots.
NORISE
1.kārta – novadu/pilsētu jaundeju konkursi „Mēs un deja” (pēc novadu/pilsētu
ieskatiem līdz 2013. gada 7.janvārim)
2.kārta – konkurss Rīgā, VEF Kultūras pilī, 2013.gada 15.februārī
NOTEIKUMI
1. Jaundeju konkursā var pieteikt latviešu dejas un sižetiskās dejas jebkurai bērnu un
jauniešu vecuma grupai (vienas dejas garums 2 līdz 3,5 minūtes).
2. Jaundeju konkursā var pieteikt latviešu tautas deju, spēļu un rotaļu apdares jebkurai
bērnu un jauniešu vecuma grupai.
3. Saskaņā ar XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncepciju (ar
koncepcijas projektu var iepazīties VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV-1003) var pieteikt
latviešu dejas un sižetiskās dejas jebkurai bērnu un jauniešu vecuma un kvalifikācijas
grupai (A,B,C). Ieteicamie horeogrāfiju atslēgvārdi - Burs, burs, deju pūrs, Pupa plēsa
padebešus, Pupu polka papēžos, Danču ābece, Aicināti Burtu dārzā, Burtu Gani,
noķer mani, Pupas bira dārziņā, Tur uzauga burtu pupa, Pupiņdejas, Pa pupiņas
zariņiem, Burtu rīmes, Burtu pūrs, Bērsim pupas, Burtu druva, burtu gani, dunduri, Es
mācēju pupas bērt, Ej pupās, Pupiņvaloda - Napāc apar mapanipi spepelepētiepies,
Bupurvjupu pupupapa.
4. Jaundeju konkursā atzinību guvušās un apbalvotās dejas un mūzika var tikt iepirktas
un izmantotas XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Deju svētku
repertuārā var tikt iekļautas arī konkursa finālā neuzvarējušās dejas, kuras iekļaujas
koncerta scenārijā.
5. Konkursam var pieteikt latviešu deju sižetiskus uzvedumus (uzveduma garums līdz
15 minūtēm).

6. Deju un uzvedumu muzikālā materiāla pamatā jābūt tautas mūzikai vai tautiska
rakstura orģinālmūzikai.
7. Konkursā pieteiktās dejas izpilda atbilstošās vecuma grupas deju kolektīvs.
8. Viena autora deju skaits nav ierobežots.
9. Pirmajā kārtā novados/ pilsētas konkursā apbalvotās dejas var tik virzītas uz konkursa
otro kārtu Rīgā.
10. Dejas vērtēs VISC izveidota žūrija.
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
1. Vērtēšana notiek pēc 25 punktu sistēmas. Aprēķinot vērtējumu, augstāko un zemāko
vērtējumu svītro un iegūtos punktus dala ar žūrijas dalībnieku skaitu. Iegūtos punktus
protokolē un paziņo konkursa dienā.
2. Žūrija vērtē:
2.1. horeogrāfiskās idejas oriģinalitāti;
2.2. horeogrāfijas un mūzikas materiāla saskaņu;
2.3. horeogrāfijas atbilstību dejotāju vecumam;
2.4. horeogrāfijas izteiksmes līdzekļu izvēles atbilstību idejai;
2.5. māksliniecisko sniegumu kopumā – izpildījuma muzikalitāti, dejas rakstura
atklāsmi, skatuves tērpa valkāšanas kultūru.
APBALVOŠANA
Horeogrāfus apbalvo par labāko deju katrā vecuma grupā un par labāko deju
uzvedumu.
PIETEIKŠANĀS
Pieteikumu anketas (pielikumā) līdz 2013.gada 14.janvārim iesniegt VISC Interešu
izglītības un tālākizglītības departamentā, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV – 1003, tālr. 67350810,
fakss 67226535, e-pasts: ilze.mazane@visc.gov.lv
FINANSĒJUMS
Konkursa žūrijas, mākslinieka, pasākuma vadītāja, tehniskā personāla, audio ierakstu
izgatavošanu, telpu īri, apskaņošanu un apbalvošanu finansē no valsts budžeta
42.03.apakšprogrammas „Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki”.
Kolektīvu dalību pasākumā finansē pašvaldības, izglītības pārvaldes vai iestādes,
kurās kolektīvs darbojas.
PROJEKTA VADĪTĀJA
VISC Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta Interešu izglītības un
audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Ilze Mažāne, tālr. 67350810, fakss 67226535, epasts: ilze.mazane@visc.gov.lv .

