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Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programma
“Pulkā eimu, pulkā teku”
Tradicionālo deju konkurss
VEDAM DANCI 2018
Nolikums
MĒRĶIS
Tradicionālo dejas soļu apgūšana un dejošanas iemaņu pilnveidošana, rotaļdeju, pāru
deju, kadriļtipa deju apgūšana, sacensību deju aktualizēšana, novadu deju savdabības
popularizēšana.
UZDEVUMI
1. Popularizēt tautas tradicionālās dejas folkloras kopu darbībā.
2. Izkopt dejas soļus, apzināt to niansēto daudzveidību un pilnveidot dejošanas iemaņas.
3. Veicināt tradicionālo deju apgūšanu un tālāku attīstību.
4. Tradicionālo deju pavadījumos popularizēt dzīvās kapelu muzicēšanas tradīcijas.
RĪKOTĀJI
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Rīgas Latviešu biedrības Folkloras
komisiju, tradicionālās kultūras biedrību APRIKA, novadu bērnu un jauniešu folkloras kopu
koordinatoriem.
DALĪBNIEKI
Atbilstoši savai vecuma grupai dalībnieki var piedalīties:
1. Skalu deju konkursā:
- jaunākā grupa: līdz 3.klasei (puiši un meitas),
- vidējā grupa: 4. – 6.klase (puiši un meitas),
- vecākā grupa: 7. – 12.klase (puiši).
2. Rotaļdeju un pāru deju konkursā (1.-12.klase)
3. Folkloras kopa var piedalīties kadriļu konkursā (1.-12.klase)
4. Folkloras kopa var piedalīties ar savu tematisko dejas priekšnesuma programmu
konkursā (apmēram 7 min.) (1.-12.klase)
5. Konkurss jauniešiem - polkas improvizācija (1.-12.klase)
Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti, un fotogrāfijas var tikt publiskotas.
KONKURSA NOTEIKUMI
1. Skalu deju konkursa finālā dalībnieki rāda skalu deju ar ne mazāk kā trim dažādiem
lēcieniem, rakstiem (ar kāju žīgāšanu, ar pagriezieniem, ar lēcieniem no viena skala uz
nākamo). Šajā konkursā var piedalīties visu vecumposma puiši, bet meitenes līdz
6.klasei (ieskaitot). Konkursa finālā tiks izvērtēts labākais skalu lēcējs jaunākajā,
vidējā un vecākajā grupā. Katrs dalībnieks tiek vērtēts atsevišķi. Vērtēšanas laikā
vienlaikus dejo ne vairāk kā 6 individuālie izpildītāji. Konkurss notiek 3 vai 4 kārtās
atbilstoši dalībnieku skaitam.
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Skalu lekšana ir sacensību deja, kurā uzvar pats labākais skalu lēcējs.
Mazā dejotāja nosaukumu piešķir fināla dalībniekam, kurš 1.kārtā uzlec skaliem un izstājas
no sacensības.
Lielā dejotāja nosaukumu piešķir dejotājam, kurš iztur 1.kārtu, bet netiek izvirzīts nākamajai
kārtai. 2. kārtai izvirza ne vairāk kā 3 dejotājus.
Vara dejotāja nosaukumu piešķir 2.kārtas dejotājiem, kurus neizvirza 3.kārtai.
Sudraba dejotāja nosaukumu piešķir 3.kārtas dejotājiem. kuri netiek izvirzīti sacensībai par
Zelta dejotāja nosaukumu.
Zelta dejotāja nosaukumu piešķir 4.kārtas uzvarētājam, pārējie 4.kārtas dalībnieki ir Sudraba
dejotāji. Ja neviens no 4.kārtas dalībniekiem neatbilst Zelta dejotāja prasmēm, tad visi paliek
Sudraba dejotāju godā.
Katrā vecuma grupā skalu dejās ir viens uzvarētājs.
2. Rotaļdeju un pāru deju konkursa finālā folkloras kopa izpilda 4 deju norises. Divas no
tām ir obligātas atbilstoši vecuma grupai un dejošanas prasmēm, trešā ir brīvi izvēlēta
rotaļa ar dziedāšanu bez muzikālā pavadījuma, bet ceturtā norise jāizvēlas no
nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā
eimu, pulkā teku 2018” rotaļdeju programmas “Rotaļu vija Latvijai”.
Obligātās dejas:
1. Jaunākā grupa: Auzu deja; Ai, ai, Tēva brāli.
2. Vidējā grupa: Auzu deja; Mikita.
3. Vecākā grupa: Stūrsteps; Ģežablis.
Visās grupās tiek vērtēta folkloras kopa kopumā. Var piedalīties ar savu kapelu.
3. Kadriļu konkursa finālā. Folkloras kopa dejo 2 kadriļas: viena kadriļa pēc izvēles, otra
kadriļa – Sīkai dancis vai Auzu deja. Šajā konkursā var piedalīties ar savu kapelu.
4. Konkurss – deju tematiskā programma līdz 7 min. Var veidot priekšnesumu atbilstoši
2018.gada tēmai „Zinu, zinu tēva sētu” vai brīvi izvēlēties citu tēmu. Deju tematiskajā
programmā ieteicams izvēlēties sava novada spēles, rotaļas, rotaļdejas, pāru dejas,
kadriļas, veidojot nelielu priekšnesumu.
Šajā sadaļā folkloras kopa tiek vērtēta kopumā.
5. Polku konkurss – sacensības īpaši prasmīgiem dejotājiem, kuru mērķis ir prasme pārī
pie jebkuras latviešu tradicionālās dejas mūzikas (Latvijā pierakstīta tradicionāla dejas
mūzika) spēt brīvi dejot un improvizēt atbilstoši mūzikai, sadejoties ar dejas partneri,
saglabāt tradicionālo dejas stilu un paust dejas prieku. Polku konkursa fināla
dalībnieki iepriekš nezina, kāda būs polkas mūzika.
Katrs pāris tiek vērtēts atsevišķi.
Dalībniekus konkursa finālam izvirza pusfinālos, kas notiek novadu ietvaros.
Konkursa fināls notiks 2018. gada 21.aprīlī Rīgas Tehniskajā universitātē.
PIETEIKŠANĀS
Pieteikšanās konkursam ir pie saviem folkloras skolotājiem vai folkloras kopu
vadītājiem, aizpildot pieteikuma anketu (1. pielikums), skolotāji datus nodod tālāk sava
reģiona folkloras kopu koordinatoram, kurš rīko konkursa pusfinālu un finālā iekļuvušo
dalībnieku anketas tālāk nodod konkursa fināla organizatoriem.
Finālam izvirzīto dejotāju pieteikumu anketas novadu koordinators iesniedz līdz
2018.gada 14.aprīlim VISC, Rīgā, Strūgu ielā 4, LV-1003, fakss 67226535,
mara.mellena@visc.gov.lv
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Konkursa pusfinālu rīkotāji:
Novads
Koordinators
Rīga
Dina Liepa
Zemgale
Kristīne Karele
Ziemeļlatgale
Rasma Igaune
Kūkova
Andris Slišāns
Viduskursa
Ina Celitāne,
Agate Roga
Ziemeļkurzeme
Ināra Salava
Dienvidlatgale
Anna Kārkle
Sēlija
Vita Talla
Austrumkursa
Agrita Pileniece
Lejaskurzeme
Solveiga Pētersone
Vidzemes Piejūra
Ilze Kļaviņa
Tālās Gaujmala
Anita Golubovska
Piedaugava
Inguna Žogota
Vidzemes augstiene
Ingrīda Grudule

Tālrunis
29472293
26522510
26593441
29621058
26428513
25969130
26009701
29969943
29508939
26442783
29778737
29166140
26358361
26575499
26113281

e-pasts
kokles1980@gmail.com
tarkskene@gmail.com
rasmaigaune@inbox.lv
andris.slisans@gmail.com
inac@inbox.lv;
agate.roga@kuldiga.lv
lasma.mencendorfa@ventspils.lv
ceiruleits@inbox.lv
vitat@inbox.lv
agrita.pileniece@inbox.lv
solveiga.petersone@liepajasbjc.lv
ilzeparks@inbox.lv
anita_golubovska@inbox.lv
ingunazogota@inbox.lv
ingru@tvnet.lv

Konkursa pusfināli notiek no 2018.gada janvāra līdz aprīlim. Vietu un laiku
pusfinālam nosaka katra reģiona koordinators.
VĒRTĒŠANA
Katru priekšnesumu vērtē tradicionālās dejas ekspertu komisija – trīs žūrijas locekļi.
Vērtēšanas kritēriji:
3 punkti par dejotāja vai kopas vizuālo koptēlu, tautastērpu valkāšanas kultūru;
3 punkti par tradicionālās dejas stilistikas izjūtu, prasmīgu dejas izteiksmes līdzekļu
lietošanu un muzikalitāti – dejas kustību atbilstība ritmam un melodijas raksturam;
4 punkti par dejas māksliniecisko izpildījumu – dejiskumu, dejas māku, atraisītību,
priekšnesuma krāsainību, dejotāja individuālo pievilcību, kas ietver attieksmi pret sevi,
partneri un apkārtni, dejotāja prieku un dejotāja koptēlu.
Katrs žūrijas loceklis par katru dejas konkursa priekšnesumu maksimāli var ielikt 10
punktus. Tā kā ir trīs žūrijas locekļi, visi punkti tiek saskaitīti kopā un izdalīti uz trīs.
-

I pakāpe (Zelta dejotājs) 9 - 10 punkti
II pakāpe (Sudraba dejotājs) 8 - 8,9 punkti
III pakāpe (Vara dejotājs) 7 – 7,9 punkti
IV pakāpe (Lielais dejotājs) 5 – 6,9 punkti
V pakāpe (Mazais dejotājs) 1 – 4,9 punkti

Skalu dejās katrs dalībnieks tiek vērtēts atsevišķi; polkas konkursā pāris tiek vērtēts kopā;
rotaļdejās un pāru dejās, kadriļās un tematiskās programmas konkursā kopa tiek vērtēta
kopumā.
FINANSĒJUMS
Konkursa fināla žūrijas komisijas darba samaksu, konkursa fināla telpu īri finansē no
valsts budžeta 42.03.apakšprogrammas „Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki”.
Dalībnieku piedalīšanos konkursa pusfinālos un finālā finansē pašvaldība vai iestāde,
kuru dalībnieki pārstāv.
PROJEKTA VADĪTĀJA – VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas
folkloras projektu koordinatore Māra Mellēna, 26522141, e-pasts mara.mellena@visc.gov.lv
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Pielikums
Pieteikuma anketa

Tradicionālo deju konkursam
VEDAM DANCI 2018
līdz 2018.gada 14.aprīlim iesūtīt elektroniski

mara.mellena@visc.gov.lv
Pilsēta/novads
Izglītības iestāde
Folkloras kopa
Vadītājs/i (vārds,
uzvārds)
Vārds, uzvārds
Polkas konkurss
1.pāris
Skalu deja
Rotaļdeju, pāru deju
konkurss
(norādīt, cik pāru dejos
un kuru līmeni dejos)
Kadriļu
konkurss
(norādīt
kadriļas
nosaukumu! Ja piedalās
sava kapela, lūdzam
norādīt!)
Tradicionālo
deju
tematiskā programma
(līdz 7 min.) (norādīt
programmas nosaukumu;
norādīt deju nosaukumus
un dalībnieku skaitu!)
tālrunis, fakss
e-pasts
Kopas vadītājs:
Datums

1.
2.
1.
2.
3.

Vecums (gadi, klase)

