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Žūrijas lēmums

Noslēdzies jaundeju konkurss “Mēs un deja”
12.februārī, Ogres novada Kultūras centrā noslēdzās 12. jaundeju konkurss “Mēs un deja”.
Šim konkursam 75 jaundejas bija pieteikuši 35 horeogrāfi. Tās izpildīja 55 dažāda vecuma bērnu deju grupas no 31 izglītības
iestādes. Kopā ap 1200 dejotāju no Lauberes, Lielvārdes, Ogres, Baldones, Ikšķiles, Limbažiem, Jelgavas, Cēsīm, Ķeipenes, Ludzas,
Smiltenes, Ventspils, Dobeles, Gardenes, Olaines un Rīgas.
Žūrijas komisija izvērtēja un par labākajām atzina 34 dejas.

3

Žūrijas lēmums
Horeogrāfijas tika vērtētas 25 punktu sistēmā, un, pamatojoties uz iegūto punktu skaitu, žūrijas lēmums ir sekojošs:

Pirmsskolas vecuma grupā (pieteiktas 14 dejas)
I vieta

dejai „Gailīts teica” (Ilutas Mistres horeogrāfija, tautas mūzika)
Dejoja Kultūras nama “Lielvārde” deju kolektīvs „Pūpolītis” (vadītāja Iluta Mistre).

II vieta

dejai „Šūpuļdziesma Incītim” (Mārītes Baltās horeogrāfija, Vitas Siliņas mūzika)
Dejoja Ogres kultūras centra deju kolektīvs „Pīlādzītis” (vadītāja Mārīte Baltā).

III vieta dejai „Ai, Saulīte, Mēnestiņš” (Agra Daņiļeviča horeogrāfija, tautas mūzika Ilgas Reiznieces un Egona Kronberga apdarē)
Dejoja Agra Daņiļeviča deju skolas “Dzirnas” audzēkņi (vadītājs Agris Daņiļevičs).
III vieta dejai „Vārām zupu” (Baibas Rasma Šteinas horeogrāfija, Lolitas Saulītes mūzika)
Dejoja Rīgas VEF Kultūras pils bērnu Tautas deju ansamblis „Zelta sietiņš” (vadītāja Baiba Rasma Šteina).
Veicināšana:
dejai „Braucējiņi ” (Daces Čibles horeogrāfija, tautas mūzika)
Dejoja Rīgas 170.pirmsskolas deju kolektīvs (vadītāja Dace Čible).
dejai “Beķercepti kliņģerīši” (Baibas Rasma Šteinas horeogrāfija, tautas mūzika)
Dejoja Rīgas VEF kultūras pils bērnu Tautas deju ansamblis „Zelta sietiņš” (vadītāja Baiba Rasma Šteina).
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1.-2. klašu grupā (pieteiktas 16 dejas)
I vieta

dejai “Roku rokā” (Mārītes Baltās horeogrāfija, Daces Robules mūzika)
Dejoja Ogres Kultūras centra deju kolektīvs „Pīlādzītis” (vadītāja Mārīte Baltā).

I vieta

dejai “Divas zosis” (Ilutas Mistres horeogrāfija, tautas mūzika Artūra Manguļa apdarē)
Dejoja Kultūras nama “Lielvārde” deju kolektīvs „Pūpolītis” (vadītāja Iluta Mistre).

II vieta

dejai “Kur tad tu nu biji” (Janīnas Nurkas horeogrāfija, tautas mūzika)
Dejoja Rīgas VEF Kultūras pils bērnu Tautas deju ansamblis „Zelta sietiņš”(vadītāja Baiba Rasma Šteina).

III vieta dejai „Visi eži miegā” (Taigas Ludboržas horeogrāfija, Edmunda Golšteina mūzika, Valda Zilvera apdarē)
Dejoja A. Pumpura Rīgas 11. pamatskolas deju kolektīvs „Pumpurēni” (vadītāja Taiga Ludborža).
III vieta dejai „Putniņš uz zara” (Janīnas Nurkas horeogrāfija, Raimonda Paula mūzika)
Dejoja Rīgas VEF kultūras pils bērnu Tautas deju ansamblis „Zelta sietiņš” (vadītāja Baiba Rasma Šteina).
III vieta dejai „Āzītis ” (Daces Adviljones horeogrāfija, Raimonda Paula mūzika)
Dejoja Rīgas VEF kultūras pils bērnu Tautas deju ansamblis „Zelta sietiņš” (vadītāja Baiba Rasma Šteina).
Veicināšana:
dejai “Teci rikšus, kumeliņi” (Evijas Urbanovičas horeogrāfija, tautas mūzika Vitas Siliņas apdarē)
Dejoja Rīgas Āgenskalna sākumskolas deju kolektīvs „Āģītis” (vadītāja Evija Urbanoviča).
dejai “Zīlīte, žubīte” (Madlēnas Bratkus horeogrāfija, Ingūnas Lipskas mūzika)
Dejoja Jelgavas Bērnu un jauniešu centra “Junda” deju kolektīvs “Jundēni” (vadītāja Madlēna Bratkus).
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dejai “Kas tur bija” (Ingas Liepiņas horeogrāfija,tautas mūzika Kristīnes Kareles arandžējums)
Dejoja Ventspils kultūras centra deju kolektīvs “Liedags” (vadītāja Inga Liepiņa).

3.-4. klašu grupā (pieteiktas 20 dejas)
I vieta

dejai “Kālabadi galdiņam” (Ingas Pulmanes horeogrāfija, tautas mūzika grupas “Folkvakars” apdarē)
Dejoja Rīgas pašvaldības koncertorganizācijas “Ave sol” deju ansamblis “Teiksmiņa” (vadītāja Inga Pulmane).

II vieta

dejai “Iet kaza ragaina” (Evijas Urbanovičas horeogrāfija, Ingūnas Lipskas mūzika)
Dejoja Rīgas Āgenskalna sākumskolas deju kolektīvs „Āģītis” (vadītāja Evija Urbanoviča).

II vieta

dejai “Ziemas stāsts” (Ilutas Mistres horeogrāfija, Edmunda Golšteina mūzika)
Dejoja kultūras nama “Lielvārde” deju kolektīvs „Pūpolītis” (vadītāja Iluta Mistre).

III vieta dejai “Trīs brālīši lielījās” (Madlēnas Bratkus horeogrāfija, Ilgas Reiznieces mūzika)
Dejoja Jelgavas Bērnu un jauniešu centra “Junda” deju kolektīvs “Jundēni” (vadītāja Madlēna Bratkus).
III vieta dejai “Gadījās, kā badījās ” (Madlēnas Bratkus horeogrāfija, Ilgas Reiznieces mūzika)
Dejoja Jelgavas Bērnu un jauniešu centra “Junda” deju kolektīvs “Jundēni” (vadītāja Madlēna Bratkus).
Veicināšana:
dejai “Tidlī bums” (Mārītes Baltās horeogrāfija, tautas mūzika)
Dejoja Ogres kultūras centra deju kolektīvs „Pīlādzītis” (vadītāja Mārīte Baltā).
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5.-6. klašu grupā ( pieteiktas 7 dejas)
I vieta

dejai “Kas dārzā” (Sandras Bārtnieces horeogrāfija, tautas mūzika Andra Vildera apdarē)
Dejoja Cēsu pašvaldības aģentūras “Cēsu kultūras un tūrisma centrs” deju kolektīvs “Randiņš” (vadītāja Sandra
Bārtniece).

I vieta

dejai “Kur guļ Ziemassvētki” (Gunas Trukšānes horeogrāfija, tautas mūzika folkloras kopas “Baļķi” apdarē)
Dejoja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” bērnu un jauniešu deju kolektīvs “Vēja zirdziņš” (vadītāja Alda
Skrastiņa).

II vieta

dejai “Es čigāna meita biju” (Māras Lejas un Dagmāras Lejas horeogrāfija, tautas mūzika grupas “Laiksne” apdarē)
Dejoja Agra Daņiļeviča deju skolas “Dzirnas” audzēkņi (vadītājs Agris Daņiļevičs).

III vieta netika piešķirta

7.-9. klašu grupā (pieteiktas 8 dejas)
I vieta

dejai “Dundari, dandari” (Arvila Noviks horeogrāfija, Igetas Gaiķes mūzika)
Dejoja Rīgas pašvaldības koncertorganizācijas “Ave sol” deju ansamblis “Teiksmiņa” (vadītāja Inga Pulmane).

II vieta

dejai “Ai, bagāti Ziemassvētki” (Gunas Trukšānes horeogrāfija, tautas mūzika folkloras kopas “Laiksne” apdarē)
Dejoja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” bērnu un jauniešu deju kolektīvs “Vēja zirdziņš” (vadītāja Alda
Skrastiņa).

III vieta dejai “Dindaru, dandaru” (Ingas Liepiņas horeogrāfija, tautas mūzikas grupas “Pērkonvīrs” apdarē)
Dejoja Ventspils kultūras centra deju kolektīvs „Liedags” (vadītāja Inga Liepiņa).
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III vieta dejai “Sidraba kaladū” (Sandras Bārtnieces horeogrāfija, tautas mūzika grupas “Baļķi’ apdarē)
Dejoja Cēsu pašvaldības aģentūras “Cēsu kultūras un tūrisma centrs” deju kolektīvs “Randiņš” (vadītāja Sandra
Bārtniece).

10.- 12. klašu grupā (pieteiktas 9 dejas)
I vieta

dejai “Pazarītes” (Dagmāras Lejas horeogrāfija, Jura Ločmeļa mūzika)
Dejoja Smiltenes kultūras centra deju kolektīvs “Dadži” (vadītāja Dagmāra Leja).

II vieta

dejai „No tālienes es pazinu” (Annas Anneles Kazakas horeogrāfija, grupas “Iļģi” mūzika)
Dejoja Cēsu Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs “Kande” (vadītājs Andis Kozaks).

II vieta

dejai „Mēnestiņis nakti brauca” (Leldes Krēsliņas horeogrāfija, tautas mūzika grupas “Imanta dimanta” apdarē)
Dejoja Limbažu Bērnu un jauniešu centra deju kolektīvs „Varavīksne” (vadītājs Raivis Eglītis).

III vieta dejai “Divi dienas mežā gāju” (Jura Goguļa horeogrāfija, tautas mūzika grupas “Baļķi” apdarē)
Dejoja Olaines 1. vidusskolas deju kolektīvs „Dzērve” (vadītājs Juris Gogulis).
III vieta dejai „Aicinājums ” (Ginta Baumaņa horeogrāfija, Raimonda Paula mūzika)
Dejoja Rīgas VEF Kultūras pils bērnu Tautas deju ansamblis „Zelta sietiņš” (vadītāja Baiba Rasma Šteina).

Jaukto klašu grupā (pieteikta 1 deja)
I vieta

dejai “Cīruli, cīruli” (Dagmāras Lejas horeogrāfija, tautas mūzika Kristīnes Kareles apdarē)
Dejoja Smiltenes kultūras centra deju kolektīvs “Dadži” un Smiltenes Bērnu un jauniešu centra deju kolektīvs “Dadzīši”
(vadītājas Dagmāra Leja un Māra Leja).
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