Apstiprināts ar
Valsts izglītības satura centra
2017.gada 27.septembra rīkojumu Nr.4.1-07/105
8.pielikums

JAUNRADES DEJU KONKURSS
„MĒS UN DEJA”
NOLIKUMS
MĒRĶIS
1. Sekmēt bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu radošo darbību un māksliniecisko
sniegumu.
2. Rosināt horeogrāfus pievērsties horeogrāfiskā mantojuma izpētei un sekmēt zināšanās
balstītu kvalitatīvu latviešu skatuviskās dejas jaunradi un tautas deju apdaru veidošanu.
3. Papildināt deju koprepertuāru, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem.
4. Pilnveidot bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvu vadītāju un horeogrāfu profesionālo
kompetenci, veicināt jaunrades darbu un pieredzes apmaiņu.
ORGANIZATORI
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības
pārvaldēm un izglītības iestādēm.
DALĪBNIEKI
Izglītības un kultūras iestāžu bērnu un jauniešu tautas deju kolektīvi un horeogrāfi.
NORISE
1. Konkursa 1.kārta – jaunrades deju konkursi „Mēs un deja” novados/pilsētās
(pašvaldībās līdz 2018.gada 1.janvārim)
2. Konkursa 2.kārta – jaunrades deju konkurss „Mēs un deja” 2018.gada 9.februārī
Ogres kultūras centrā, adrese - Brīvības ielā 15, Ogrē, LV-5001.
NOTEIKUMI
1. Jaunrades deju konkursā var pieteikt dejas jebkurai bērnu un jauniešu vecuma grupai:
1.1.
latviešu tautas deju un rotaļdeju apdares, kuras pamatojas folkloras avotos un
tautas tradīciju aprakstos. Dejas muzikālā materiāla pamatā jābūt novada tautas
mūzikai vai apdarei;
1.2.
latviešu skatuviskās dejas, kuras veidotas, izmantojot folkloras horeogrāfisko
un muzikālo materiālu vai tā elementus. Dejas muzikālā materiāla pamatā jābūt
tautas mūzikai, tās apdarei vai tautiska rakstura oriģinālmūzikai.
2. Vienas dejas garums līdz 3,5 minūtēm.
3. Jaunrades deju konkursā atzinību guvušās un apbalvotās dejas un mūzika, saskaņojot ar
autoru, var tikt iepirktas, pirmpublicētas un izmantotas deju kolektīvu koprepertuārā,
gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
4. Autoram, veidojot deju, jāievēro Autortiesību likums - dejai izvēlētais muzikālais
materiāls jāsaskaņo ar tautas mūzikas apdares vai oriģinālmūzikas autoru.
5. Konkursā aizliegts pieteikt deju ar mūzikas pavadījumu, kas radīts jau publicētām dejām,
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lieluzvedumiem vai citiem valsts
nozīmes pasākumiem.
6. Konkursā pieteiktās dejas izpilda atbilstošās vecuma grupas deju kolektīvs.
7. Viena autora deju skaits nav ierobežots.

8.

Konkursā apbalvoto deju aprakstus, zīmējumus un notis autoram līdz 2018.gada
9.martam jāiesniedz VISC personīgi vai jāiesūta elektroniski uz e-pasta adresi:
zanda.murniece@visc.gov.lv .

JAUNDEJU KONKURSA ŽŪRIJA UN VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
1. Jaunrades deju konkursu vērtē VISC izveidota žūrija.
2. Deju vērtēšana notiek pēc 25 punktu sistēmas. Aprēķinot vērtējumu, katras dejas augstāko
un zemāko vērtējumu svītro un iegūtos punktus dala ar atlikušo žūrijas dalībnieku
skaitu. Iegūtos punktus protokolē un paziņo konkursa dienā.
3. Vērtēšanas kritēriji:
3.1. horeogrāfiskās idejas oriģinalitāte;
3.2. horeogrāfijas un mūzikas materiāla saskaņa;
3.3. horeogrāfijas atbilstība dejotāju vecumam;
3.4. horeogrāfijas izteiksmes līdzekļu izvēles atbilstība idejai;
3.5. mākslinieciskais sniegums kopumā – izpildījuma muzikalitāte, dejas rakstura
atklāsme, skatuves tērpa valkāšanas kultūra.
4. Viena žūrijas locekļa maksimālais piešķirtais punktu skaits katrai dejai ir 25 punkti.
5. Žūrijas vērtējums tiek protokolēts.
6. Konkursa rezultātus žūrija paziņo konkursa dienā apbalvošanas pasākumā.
7. Pēc konkursa norises žūrija pārrunu veidā ar autoriem analizē dejas.
APBALVOŠANA
Par dalību konkursa deju autors saņem VISC Pateicību. Pēc žūrijas vērtējuma var tikt
apbalvoti horeogrāfi katrā vecuma grupā. Konkursa dalībniekiem var tikt piešķirtas balvas pēc
pašvaldību vai privātpersonu iniciatīvas.
CITI NOTEIKUMI
1. Deju kolektīva vadītājs ir atbildīgs par to, lai konkursa laikā viņa vadītā kolektīva
dalībnieki ievērotu sabiedrībā pieņemtās morāles un uzvedības normas.
2. Konkursa laikā deju kolektīvu dalībnieki var tikt fotografēti un fotogrāfijas var tikt
publiskotas.
3. Konkursa norises filmēšanas tiesības pieder tikai VISC. Materiāls tiks izmantots tikai
metodiskā darba vajadzībām.
PIETEIKŠANĀS
Parakstītu pieteikumu anketu (Pielikums) un dejas mūzikas ierakstu iesūta līdz
2018.gada 5.janvārim VISC, Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļā, Strūgu ielā 4,
Rīgā, LV – 1003, tālr. 67350810, e-pasts: zanda.murniece@visc.gov.lv .
Neprecīzi vai nepilnīgi aizpildīts pieteikums, vai pēc šā nolikuma noteiktā termiņa
iesniegtais pieteikums netiek izskatīts.
Konkursa norises kārtība tiek nosūtīta autoram divas nedēļas pirms konkursa norises.
FINANSĒJUMS
Konkursa žūrijas, mākslinieka, pasākuma vadītāja, tehniskā personāla darbu, 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 pašvaldība vai iestāde, kurā kolektīvs darbojas.
PROJEKTA VADĪTĀJA
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Zanda Mūrniece,
Strūgu ielā 4, Rīgā, LV – 1003, tālr. 67350810, e-pasts: zanda.murniece@visc.gov.lv

Pielikums
PIETEIKUMA ANKETA
JAUNRADES DEJU KONKURSAM „MĒS UN DEJA”

1.
2.
3.
4.

Horeogrāfa vārds, uzvārds ___________________________
Horeogrāfa adrese ___________________________
Horeogrāfa telefons ___________________________
Horeogrāfa e-pasta adrese ___________________________

5. Deju kolektīva – jaunrades dejas izpildītāja – pilns nosaukums (iestāde, kolektīva
nosaukums)
_____________________________________________________________________
6. Deju kolektīva vadītāja vārds, uzvārds ___________________________
7. Jaunrades dejas grupa (pasvītrot nepieciešamo)
– pirmsskolas vecuma deju kolektīviem
– 1.-2.klašu deju kolektīviem
– 3.-4.klašu deju kolektīviem
– 5.-6.klašu deju kolektīviem
– 7.-9.klašu deju kolektīviem
– 10.-12.klašu deju kolektīviem
8. Jaunrades dejas nosaukums
_____________________________________________________________________
9. Jaunrades dejas mūzikas autors
_____________________________________________________________________
10. Dejas hronometrāža _________________
11. Īsa dejas anotācija _________________________________________________________
Anketas iesniedzējs (vārds, uzvārds, paraksts)
Datums __________________

