Noslēdzies jaundeju konkurss “Mēs un deja”.
Piektdien, 10. februārī VEF kultūras pilī noslēdzās tradicionālais jaundeju konkurss
“Mēs un deja”. Šim konkursam 46 jaundeja un divus deju uzvedumus bija pieteikuši 26
horeogrāfi. Tās izpildīja 24 mācību un interešu izglītības iestāţu 46 daţāda vecuma bērnu
deju grupas. Kopā ap 1000 dejotāju no Ogres, Mārupes, Cēsu, Priekuļu, Tukuma, Siguldas,
Tērvetes, Dobeles, Lielvārdes, Smiltenes un Baldones novadiem un Jelgavas un Rīgas
pilsētām. Ţūrijas komisija izvērtēja un par labākajām atzina 28 dejas. Horeogrāfijas tika
vērtētas 25 punktu sistēmā un vadoties no iegūto punktu skaita ţūrijas lēmums ir sekojošs:
Pirmsskolas vecuma grupā ( pieteiktas 10 dejas) –
I vieta dejai „Čību, čābu” ( Lilitas Jansones horeogrāfija, Arņa Miltiņa mūzika)
Dejoja Siguldas Mākslas skolas deju studija „Sidrabiņš”
( vadītāja Lilita Jansone)
II vieta dejām „Kāda katram dziesmiņa” (Ilutas Mistres horeogrāfija, Modra Krūmiņa
mūzikas apdare)
Dejoja Lielvārdes kultūras nama deju kolektīvs „Pūpolītis”
( vadītāja Iluta Mistre)
„Mazā sapņu dziesmiņa” (Ilutas Mistres horeogrāfija, Modra Krūmiņa mūzikas
apdare)
Dejoja Lielvārdes kultūras nama deju kolektīvs „Pūpolītis”
( vadītāja Iluta Mistre)
III vieta dejai „Mazais ganiņš” ” (Sarmītes Enģeles horeogrāfija)
Dejoja Rīgas Jauno tehniķu stacijas deju kolektīvs „Saulītes”
( vadītāja Sarmīte Enģele)
1.-2. klašu grupā ( pieteiktas 10 deja) I vieta dejām “Lauku sešķis Rīgas pilī” ( Lilitas Jansones horeogrāfija, Gunāra Stades
mūzikas apdare )
Dejoja Nītaures vidusskolas deju kolektīvs „Šurumburums”
( vadītāja Lilita Jansone)
“Mazie kumeliņi” ( Indras Ozoliņas horeogrāfija, grupas „Maskačkas spēlmaņi”
mūzikas apdare )
Dejoja Siguldas 3. pamatskolas deju kolektīvs „Vizbulīte”
( vadītāja Indra Ozoliņa)
II vieta dejām “Es bij’ viens bagāts vīrs” (Baibas Šteinas horeogrāfija, Raimonda Paula
mūzika )
Dejoja VEF Kultūras pils Tautas deju ansamblis „Zelta sietiņš”
( vadītāja Baiba Rasma Šteina)
“Rudā lapsa” (Lienes Gravas horeogrāfija, Ilgas Reiznieces mūzika )
Dejoja VEF Kultūras pils Tautas deju ansamblis „Zelta sietiņš”
( vadītāja Baiba Rasma Šteina)
III vieta dejām „Lūk tā” ( Artas Melnalksnes horeogrāfija, Didţa Rijnieka mūzika)
Dejoja Rīgas Teikas vidusskolas deju kolektīvs „Skabardzēni”
( vadītāja Arta Melnalksne)
„Juku, juku” ( Artas Melnalksnes horeogrāfija, Dinas Liepas mūzikas apdare)
Dejoja Rīgas Teikas vidusskolas deju kolektīvs „Skabardzēni”
( vadītāja Arta Melnalksne
Atzinība dejai „Putra jāja, putra brauca” ( Zanes Kalniņas horeogrāfija, grupas „Laiksne”
mūzikas apdare)
Dejoja Dobeles 1. vidusskolas deju kolektīvs
( vadītāja Zane kalniņa)

3.-4. klašu grupā ( pieteiktas 9 dejas) –
I vieta dejai “Kas tur mežā brakšķēja” ( Taigas Ludborţas horeogrāfija, Valda Zilvera
mūzika)
Dejoja Ogres novada kultūras centra deju kolektīvs “Pīlādzītis”
( vadītāja Mārīte Baltā)
II vieta dejai “Rimtai, juhtai” (Mārītes Baltās horeogrāfija, Atvara Sirmā mūzika )
Dejoja Ogres novada kultūras centra deju kolektīvs “Pīlādzītis”
( vadītāja Mārīte Baltā)
III vieta dejām “Vilciņš zaķi aicināja” (Ilutas Mistres horeogrāfija, Modras Krūmiņa mūzikas
apdare)
Dejoja Lielvārdes kultūras nama deju kolektīvs „Pūpolītis”
( vadītāja Iluta Mistre)
“Dejot lēkāt prieks” (Mārtiņa Jurciņa horeogrāfija, Frenka Čerčila mūzika)
Dejoja Priekuļu kultūras nama deju kolektīvs „Tūgadiņš”
( vadītāja Mārtiņš Jurciņš)
Atzinība dejai „Garduma valsis” (Renātes Lindes horeogrāfija, Anitas Rezevskas mūzika)
Dejoja TDMK „Liesma” deju kolektīvs „Dzīpariņš”
( vadītāja Renāte Linde)
5.-6. klašu grupā ( pieteiktas 6 dejas) –
I vieta dejai “Nu atnāca vasariņa” ( Taigas Ludborţas horeogrāfija, Valda Zilvera mūzika )
Dejoja Ogres novada kultūras centra deju kolektīvs „Pīlādzītis”
( vadītāja Mārīte Baltā)
II vieta dejai “Nevaldāmā klase” ( Lilitas Jansones horeogrāfija, Kārļa Lāča un Mārtiņa
Vērdiņa mūzika )
Dejoja Nītaures vidusskolas deju kolektīvs „Šurumburums”
( vadītāja Lilita Jansone)
III vieta dejai “Baltā pupa” (Evijas Urbanovičas horeogrāfija, grupas „Knīpas un knauķi”
mūzikas apdare)
Dejoja Rīgas Āgenskalna sākumskolas deju kolektīvs „Āģītis”
( vadītāja Evija Urbanoviča)
Atzinība dejai „Tēva dēli” (Indras Ozoliņas horeogrāfija, Raimonda Paula mūzika)
Dejoja Siguldas 3. pamatskolas deju kolektīvs „Vizbulīte”
( vadītāja Indra Ozoliņa)
7.-9. klašu grupā ( pieteiktas 3 dejas) –
I vieta dejai “ZAgliņš” ( Ēvalda Ābelskalna horeogrāfija, grupas „Dandari” mūzikas apdare )
Dejoja Rīgas Teikas vidusskolas deju kolektīvs „Skabardzēni”
( vadītāja Arta Melnalksne)
II vieta dejai “Tuj,tuje” ( Sandras Jonaites horeogrāfija, grupas „Maskačkas spēlmaņi”
mūzikas apdare )
Dejoja Cēsu pašvaldības Cēsu Tūrisma un kultūras centra deju kolektīvs “Randiņš”
( vadītāja Sandra Jonaite)
III vieta dejai “Paskat polka” ( Sandras Jonaites horeogrāfija, tautas mūzika)
Dejoja Cēsu pašvaldības Cēsu Tūrisma un kultūras centra deju kolektīvs “Randiņš”
( vadītāja Sandra Jonaite)
10.- 12. klašu grupā ( pieteiktas 4 dejas) –
III vieta dejai “Teku, teku pa celiņu” ( Agneses Lepses horeogrāfija, tautas mūzika)
Dejoja Madlienas vidusskolas deju kolektīvs
( vadītāja Agnese Lepse)

Jaukto klašu grupā ( pieteiktas 4 dejas) I vieta dejai “Mēžā ilgi nestāvēju” ( Baibas Šteinas horeogrāfija, Raimonda Paula mūzika)
Dejoja VEF Kultūras pils Tautas deju ansamblis „Zelta sietiņš”
( vadītāja Baiba Rasma Šteina)
II vieta dejām „Pāru polka” ( Guntas Rudenas un Sanitas Misikas horeogrāfija, Imanta Pauras
mūzika)
Dejoja Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra „Mazā ģilde” Tautas deju ansamblis
„Dzintariņš”
( vadītāja Olga Freiberga)
„Zaķim ļipa trīc” (Renātes Lindes horeogrāfija, Vitas Siliņas mūzikas apdare)
Dejoja TDMK „Liesma” deju kolektīvs „Dzīpariņš”
( vadītāja Renāte Linde)
Uzvedumu, deju svītu grupā ( pieteiktas 2 uzvedumi)
I vieta uzvedumam “Mūsu zīmes Latvijā” ( Madlēnas Bratkuss horeogrāfija, Gata Gaujinieka
mūzikas apdare)
Dejoja Jelgavas BJC „Junda” deju kolektīvs „Jundēni”
( vadītāja Madlēna Bratkuss)
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