
MŪSDIENU DEJU KONKURSA “MILZKALNE DEJO” 2016 NOLIKUMS
 

ORGANIZATORI 

Deju studija „Alegorija“ un biedrība 

„Zelta soļi“ (reģ.nr.: 40008158061). 

NORISES VIETA 

Šlokenbekas muiža, Milzkalne, 

Engures novads. 

NORISES LAIKS 

2016. gada 14. maijs plkst. 10:30 

Piebilde: Konkursa atklāšanas laikā  un 

dienas kārtībā var tikt veiktas nelielas 

izmaiņas atkarībā no pieteikušos dalībnieku 

skaita – par to organizatori savlaicīgi 

informēs dalībniekus. Reģistrēšanās un 

dienas kārtību skatīt tālāk. 

PASĀKUMA MĒRĶI 
– Aktualizēt deju priekšnesumu 

mākslinieciskā snieguma un šoviskuma 

vērtību un to nozīmi komunikācijā ar 

skatītāju. 

– Popularizēt dejas un kustību nozīmi 

katra cilvēka attīstībā jebkurā vecumā; 

– Sniegt iespēju mūsdienu deju 

studijām / grupām / kolektīviem 

demonstrēt savas aktuālākās dejas; 

– Radoši un draudzīgi novērtēt savu un 

citu māksliniecisko sniegumu; 

– Iegūt profesionālu žūrijas vērtējumu; 

– Veicināt sadraudzību starp kolektīvu 

dalībniekiem, vadītājiem un 

horeogrāfiem. 

– Visu priekšnesumu apbalvošanas 

mērķi un 3 pirmo godalgoto vietu 

izvirzīšanas mērķi: veicināt motivāciju 

piedalīties un sniegt priekšnesumus ar 

maksimālu atdevi, piesātinājumu un emocionalitāti. 

ŠIS NOLIKUMS IR OFICIĀLS UZAICINĀJUMS LĪDZDALĪBAI ŠAJĀ PASĀKUMĀ!  



VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

DALĪBNIEKI: Latvijas interešu izglītības iestāžu, skolu, 

kultūras iestāžu, deju studiju, organizāciju, klubu u.c.  dažādu 

mūsdienu deju žanru grupas un aerobikas grupas ar atšķirīgu 

deju pieredzi no visas Latvijas.  

DEJU ŽANRI: Deju kolektīvi konkursam var pieteikt dejas 

sekojošos žanros: 

– street dance: hip-hop,  breakdance, disco u.c. stili, kas nav 

veidoti uz klasiskās dejas bāzes; 

– šovu deja: pārsvarā uz klasiskās dejas bāzes balstītie deju 

stili: show dance, jazz dance, tap dance; 

– laikmetīgā deja: jeb contemporary dance – mūsdienu deju 

priekšnesums, kas balstīts uz modernās dejas (modern dance) 

tehnikas, kustību teātris, pantomīma kontakta deja. 

SKATUVE: Skatuves izmēri: 54m2 (platums 8,7m; dziļums 

6,2m, augstums 5m).  

Uz skatuves tiks nodrošināts deju grīdas melnais klājums. 

KATEGORIJAS UN VECUMA GRUPAS 

KATEGORIJU SADALĪJUMS: 

– B kategorija – grupas ar dejošanas pieredzi līdz 2 gadiem, 

– A kategorija – grupas ar dejošanas pieredzi virs 2 gadiem; 

Piezīme(1): Nosakot, kurā kategorijā pieteikt grupu, vadošais 

kritērijs ir dejas pieredzes ilgums, bet grupas vadītājs patstāvīgi 

novērtē savu dejotāju prasmju līmeni un to, kurā kategorijā dejotāju 

sniegums būs atbilstošāks. 

Piezīme(2): Ja B kategorijā vienas vecuma grupas ietvaros piesakās 

mazāk par 5 deju grupām, tad tās tiek automātiski apvienotas ar A 

kategorijas tā paša vecuma grupām. 

B KATEGORIJA A KATEGORIJA 

– Mini Children 

Children Children 

Juniors Juniors 

Adults Adults 

– Adults 2 

VECUMA GRUPU SADALĪJUMS: 

– Mini Children jeb pirmsskolas vecuma grupa (2 – 6 gadi); 

– Children jeb 1. – 4. klašu vecuma grupa; 

– Juniors jeb 5. – 9. klašu vecuma grupa; 

– Adults jeb 10. – 12. klašu grupa un līdz 25 gadu vecumam; 

– Adults 2 jeb pieaugušie (virs 25 gadiem). 

Piezīme(1): Mini Children un Adults 2 vecuma grupas automātiski 

startē A kategorijā, neatkarīgi no dejošanas pieredzes. 

Piezīme(2): Ja deju grupā vairāk par 20% no grupas ir vecāki par 

norādīto grupas vecumu, tad deju grupai ir jāstartē vecākā vecuma 

grupā. Piemēram, pirmsskolas vecuma grupā bērni, kas ir vecāki 

par 6 gadiem, drīkst būt tikai 20% no grupas, t.i., no 20 

dalībniekiem, ja 4 dalībnieki ir vecāki par 6 gadiem, tad grupa 

joprojām startē Mini Children grupā, bet ja grupā ir 5 dalībnieki, 

kas ir vecāki par 6 gadiem, grupa startē Children grupā. Par 

vecuma grupu neievērošanu kolektīvs var tikt diskvalificēts. 

Piezīme(3):Mini Children grupu priekšnesumos būtiski vecāks 

dejotājs (piem., grupas vadītājs), drīkst piedalīties tikai tad, ja tas 

neizpilda sinhronas kustības ar pārējiem dejotājiem, tādējādi rādot 

priekšā kustības. 

KONKURSA NOTEIKUMI 

1. Grupa sagatavo vienu vai divus deju priekšnesumus, kas 

atbilst konkursa nolikumā minētajiem deju žanriem un ir 

piemēroti izpildīšanai uz skatuves. 

2. Vienas dejas ilgums nedrīkst pārsniegt 5 min. 

3. Mūzikas ierakstam jābūt labā kvalitātē un ierakstītam 

audio CD formātā. Kolektīva pārstāvis / vadītājs mūzikas 

ierakstu nodod skaņotājam tieši pirms konkrētā kolektīva 

uzstāšanās un informē skaņotāju, kurā priekšnesuma brīdī 

mūzika ir jāsāk atskaņot. Ja kolektīvam ir vairāki 

priekšnesumi, katras dziesmas pavadījumam jābūt ierakstītam 

savā diskā. Lūdzam izmantot jaunus, nelietotus diskus. 

4. Grupai tiek piešķirts starta numurs, kuram priekšnesuma 

laikā jāatrodas uz skatuves. Tam jābūt vai nu piestiprinātam / 

piešūtam pie kāda dejotāja tērpa vai deju rekvizīta redzamā 

vietā, vai arī kāds no dejotājiem pirms priekšnesuma to, turot 

rokās, parāda žūrijai un novieto skatuves malā. 

5. Priekšnesumā var izmantot dejas rekvizītus/priekšmetus, 

kas neapdraud dalībnieku veselību un drošību, nebojā 

skatuves segumu. 

6. Priekšnesumā nedrīkst iekļaut specefektus, kuros 

izmantotas ķīmiskas vielas, kas apdraud dalībnieku veselību 

un drošību. 

7. Lifti (pacēlieni) un akrobātika ir atļauti visās vecuma 

grupās – katrs kolektīva vadītājs ir atbildīgs par dejotāju 

drošību. 

Piezīme: Lifts (pacelšana) – ir tāda ķermeņa kustība, kā rezultātā 

viena cilvēka ķermenis tiek atrauts no grīdas (ar abām kājām) ar 

cita cilvēka palīdzību t.i. fizisku atbalstu vai pieturēšanu, pārnesot 

savu svaru uz otru cilvēku. 

8. Par nolikuma nosacījumu, autortiesību vai horeogrāfu 

ētikas neievērošanu kolektīva sniegums konkursā var tikt 

anulēts.  

9. Mēģinājumi uz skatuves notiek iepriekš piesakoties – 

atsūtot pieteikumu anketu, jānorāda vēlamais mēģinājuma 

laiku, organizatori to apstiprina, ja šis laiks jau nav aizņemts, 

ja ir, vienojas par citu laiku. 

10. Ja pirms un / vai pēc priekšnesuma nepieciešams aizvērt / 

atvērt priekškaru, par to jāvienojas mēģinājuma laikā ar 

mēģinājuma norises vadītāju. 

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA 

STARTA NUMURI:  

Grupa uzstājas ar starta numuru, un žūrijas vērtēšanas 

lapās netiek norādīts kolektīva vai vadītāja nosaukums, 

tiek norādīts tikai starta numurs un priekšnesuma 

nosaukums.  

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI: Konkursa priekšnesumus 

vērtēs 4-5 žūrijas komisijas locekļi, kas ir neatkarīgi no 

konkursa dalības grupām (nav to kolektīvu, kuri piedalās 

konkursā, vadītāji, horeogrāfi, repetitori, dalībnieki). 

Vērtēšana notiek pēc 30 punktu skalas: 

– 10 punkti – horeogrāfijas sarežģītības pakāpe, šoviskums, 

idejas oriģinalitāte, dejas kompozīcija, kustību efekts. 

– 10 punkti – grupas kopiespaids, emocionālais pievilcīgums, 

kontakts ar publiku. 

– 5 punkti – tehniskais izpildījums, sinhronitāte. 

– 5 punkti – mākslinieciskais sniegums kopumā, tērpu, idejas, 

kustību atbilstība vecuma ētikas normām, fonogrammas 

kvalitāte, tērpi, frizūra, grims. 

Punktus summē un nosaka trīs pirmo vietu ieguvējus katrā 

vecuma grupā. Vienādu punktu skaita gadījumā žūrijas 

komisijas locekļi apspriežas un nolemj, kurš priekšnesums 

iegūst attiecīgo vietu. 

APBALVOŠANA: Visi dalībnieki, treneri saņem 

organizatoru diplomus, sponsoru balvas, piemiņas balvas. 1., 

2. un 3. vietas ieguvēji katrā vecuma grupā saņem kausus, 

diplomus, sponsoru balvas, piemiņas balvas. 

Ja kolektīva vadītājam rodas jautājumi par vērtējumiem, 

lūdzam individuāli vērsties pie žūrijas (pie to vērtēšanas 

galdiem) pēc konkrētās kategorijas pēdējās apbalvošanas. 

  



PIETEIKŠANĀS UN DALĪBAS MAKSA 

PIETEIKUMA ANKETA: pieteikuma anketas jāaizpilda 

elektroniski šeit: http://ejuz.lv/2016milzkalnedejo  

Pieteikuma anketā obligāti jāaizpilda visa prasītā informācija, 

arī aile ar mūzikas autoru, lai netiktu pārkāptas autortiesības!  

Pēc pieteikuma anketas atsūtīšanas, jāsagaida apstiprinājums 

par tās saņemšanu. 

 Par pieteikto dalībnieku neierašanos vai citām izmaiņām uz 

pasākumu nekavējoties jāinformē organizatori; 

Aizpildot un aizsūtot pieteikuma anketu, vadītājs apliecina, 

ka ir iepazinies un piekrīt pasākuma nolikumam. 

DALĪBAS MAKSA: 

– € 7,00 no dalībnieka, piesakoties līdz 29.aprīlim (ieskaitot); 

– € 9,00 no dalībnieka, piesakoties no 30.aprīļa līdz 6.maijam 

(ieskaitot). 

– € 11,00 no dalībnieka, piesakoties no 7.maija līdz konkursa 

norises dienai 14.maijam (ieskaitot).  

Skatītājiem ieeja bez maksas. 

Piezīme: Dalības maksas sedz pasākuma norisi, vērtīgas piemiņas 

balvas un izklaidējošu dienu Šlokenbekas muižā. 

MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA: Maksājums jāveic: 

– ar pārskaitījumu līdz 13.maijam vai arī  

– skaidrā naudā pasākuma dienā. 

Nepieciešamos rekvizītus, lūdzams, norādīt pieteikuma 

anketā. 

DIENAS KĀRTĪBA 

09:00 – 10:20 B kategorijas dejotāju reģistrācija un 

mēģinājumi; 

10:30 – __:__ B kategorijas dejotāju uzstāšanās un 

apbalvošana šādā secībā: Children, Juniors, 

Adults; 

__:__ – __:__ A kategorijas dejotāju reģistrācija un 

mēģinājumi; 

__:__ – __:__ A kategorijas dejotāju uzstāšanās un 

apbalvošana šādā secībā: Mini Children, Children, 

Juniors, Adults, Adults2. 

Piezīme: Precīzāku informāciju par vecuma grupu uzstāšanās un 

apbalvošanas laiku organizatori precizēs pēc 4.maija, informējot 

par to jau pieteikušos kolektīvus. 

Katru vecuma grupu apbalvos pēc konkrētās kategorijas 

vecuma grupas uzstāšanās pēdējā priekšnesuma.  

Trenerus apbalvos pēc Adult2 vecuma grupas uzstāšanās, vai 

pēc tās vecuma grupas uzstāšanās, kura trenerim ir pēdējā / 

vienīgā. 

 

 

 

 

ĒDINĀŠANA 

Pasākuma laikā būs iespēja iegādāties uzkodas un dzērienus. 

Kolektīviem, kuri iesūtīs pieteikuma anketu, sagatavosim 

ēdināšanas piedāvājumu, kurā būs iespēja iepriekš pieteikt 

siltu otro ēdienu. 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

Pasākuma teritorijā aizliegts ienest alkoholiskos dzērienus, 

narkotiskās vielas, ieročus un sprāgstvielas, kā arī citus 

priekšmetus, kas var apdraudēt citu apmeklētāju drošību.  

Pasākuma teritorijā aizliegts lietot atklātu uguni (tajā skaitā 

un ne tikai – sveces, grillus, eļļas lampas, utt.); veikt 

komercdarbības, iepriekš rakstiski to nesaskaņojot ar 

pasākuma organizatoru; lietot un izplatīt narkotiskās vielas; 

ar savu uzvedību apdraudēt citu apmeklētāju drošību. 

Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti un/vai filmēti – 

fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots. 

Pasākuma organizators neuzņemas atbildību par traumām, 

kuras apmeklētāji guvuši pasākuma laikā un personīgo mantu 

bojājumiem; pazudušām vai nozagtām mantām.  

Par konkursa dalībnieku drošību ir atbildīgi kolektīvu 

vadītāji.  

Lūdzam izmantot pasākuma teritorijā izvietotās atkrituma 

tvertnes. 

Kolektīvu vadītāji, lūdzu, uzreiz pēc savu vecuma grupu 

apbalvošanas atbrīvojiet ģērbtuves, sanesot mantas 

transportlīdzekļos, pavadot laiku muižas pagalmā vai 

izbaudot citu grupu priekšnesumus zālē! Paldies par sapratni! 

Dalībniekiem no pārģērbšanās vietas var nākties caur 

pagalmu veikt apmēram 100m attālumu līdz ieejai uz 

aizskatuvi, lūdzu padomājiet par apaviem!  

Jūsu atrašanās pasākuma teritorijā ir apliecinājums tam, ka 

piekrītat šiem noteikumiem.  

KONTAKTPERSONAS 

Ilva Jirgensone, mob. +371 26405042 

biedrības „Zelta soļi“ valdes priekšsēdētāja. 

Katerīna Stefanovska, mob. +371 26725016 

biedrības „Zelta soļi“ valdes locekle. 

e-pasta adrese: milzkalnedejo@gmail.com  

   

http://ejuz.lv/2016milzkalnedejo
mailto:milzkalnedejo@gmail.com


ŠLOKENBEKAS MUIŽAS KOMPLEKSS, KONKURSA NORISES VIETA UN SKATUVE http://www.slokenbeka.lv/lv  
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