
Latvijas mūsdienu radošais deju grupu konkurss  

„KANDAVAS DEJU FESTIVĀLS 2022” 

2022.gada 5.novembrī  

Kandavas sporta hallē 

Skolas iela 12, Kandava, Tukuma novads         

NOLIKUMS 

MĒRĶIS                                                                  

1. Popularizēt dejas nozīmi bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū; 

2. Apzināt un veicināt izglītības iestāžu un neatkarīgo mūsdienu deju grupu radošo darbību, 

izaugsmes iespējas un attīstību; 

3. Veicināt horiogrāfu radošo darbu; 

4. Atbalstīt dejotājus, stimulēt viņu dejotprasmi un radošumu; 

5. Veicināt deju kolektīvu un vadītāju sadraudzības iespējas un pieredzes apmaiņu. 

ORGANIZATORS 

Biedrība „TALSU TONIS” sadarbībā ar Kandavas kultūras un sporta centru. 

DALĪBNIEKI 

Latvijas izglītības iestāžu, kultūras iestāžu un neatkarīgo deju studiju mūsdienu deju žanru grupas sākot 

no 5 dalībniekiem, iekļaujoties deju grīdas izmērā 8 x 8 metri. Visi konkursa dejotāji un pedagogi 

pasākuma dienā saņems dalībnieku aproces. 

DALĪBNIEKU VECUMA GRUPAS 

 BĒRNI- 1.-4.KLAŠU GRUPA;  

 JUNIORI- 5.-9. KLAŠU GRUPA; 

 JAUNIEŠI- 10.-12. KLAŠU GRUPA;  

 PIEAUGUŠIE- „MŪŽAM JAUNIE” no 18 gadiem, bez vecuma ierobežojuma. 

 

Dalībnieki var tikt fotografēti un filmēti. Fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt 

publiskots ar mērķi popularizēt radošo un māksliniecisko līmeni, atspoguļot to norisi sabiedrības 

interesēs, kā arī kultūrvēsturisko liecību saglabāšanā. 

 

DEJU GRUPAS UZDEVUMS UN NOTEIKUMI 

 Katra deju grupa festivālā piedalās ar vienu mūsdienu deju žanra deju, kura ir no 2 līdz 4 minūtēm 

gara, izmantojot uzklāto deju grīdu 8 x 8 metri. 

 Dziesmu pavadījumus jāsūta Mp3 formātā uz e-pasta adresi kandavasdejufestivals@gmail.com  

līdz 1.novembra pl.18:00, klāt pierakstot deju grupas nosaukumu, vecuma grupu, kategoriju. Mūzikai 
jābūt kvalitatīvai- skaņai jābūt skaidri sadzirdamai, bez apkārtējiem trokšņiem. 

 Akrobātikas elementu iekļaušana priekšnesumā ir pieļaujama, ja tie tiek izpildīti tehniski korekti, 

pamatojoties uz dalībnieka fiziskās sagatavotības līmeni, lai nodrošinātu dalībnieku veselību un 

drošību. 

 Priekšnesumā nedrīkst iekļaut specefektus, kuros izmantotas ķīmiskas vielas, kas apdraud dalībnieku 

un skatītāju veselību un drošību. Priekšnesumā jāievēro Bērnu tiesību aizsardzības likums. 
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DEJU ŽANRI 

Deju grupas konkursam var pieteikties ar brīvas izvēles priekšnesumu, izvēloties kādu no  mūsdienu deju 

žanriem, kā piemēram Laikmetīgā deja, Džeza deja, Modes deja, Zumbas deja, Hip- hop deja, ritma deja, 

Aerobikas priekšnesums, kuram ir veidota horeogrāfija. Uzmanību! Konkursā netiek vērtēti Cirka 

priekšnesumi, Sporta dejas, tautas dejas. 

VĒRTĒŠANA 

Konkursa dalībniekus vērtēs profesionāla žūrija 3 cilvēku sastāvā, ņemot vērā vērtēšanas kritērijus, kas 

paredz, ka vērtēšana visās vecuma grupās notiek pēc 25 punktu skalas, atsevišķi neizdalot deju žanrus: 

 dejas kompozīcija- 10 punkti 

 dejas tehniskais izpildījums- 10 punkti 

 vizuālais efekts, stils- 5 punkti 

Vērtēšana ir „aizklāta”. Žūrijas komisijas vērtējums nav apstrīdams. 

APBALVOŠANA 

Visi dalībnieki saņems SLAVINĀJUMUS, visi pedagogi saņems PATEICĪBAS, bet DIPLOMUS un 

konkursa „KANDAVAS DEJU FESTIVĀLS 2022” piemiņas balvas saņems grupas, kuras iegūs 

1.,2.,3.vietu katrā vecuma grupā. Konkursa GRAND PRIX, SKATĪTĀJU SIMPĀTIJA, LABĀKAIS 

PEDAGOGS titula ieguvēji tiks noskaidroti konkursa beigās un tie saņems īpašās balvas.  

PIETEIKŠANĀS 

Pieteikums jāpilda elektroniski. Lūdzu atvērt saiti https://ej.uz/kandavasdejufestivals un aizpildīt 

pieteikumu līdz 28.oktobrim (ieskaitot).   

DALĪBAS MAKSA jāsamaksā līdz 31.oktobrim (ieskaitot). 

Latvijas mūsdienu radošais deju grupu konkurss „KANDAVAS DEJU FESTIVĀLS 2002” tiek finansēts 

no dalības maksas. Saņemot pieteikumu, tiek sagatavots un izsūtīts Jums rēķins. Dalības maksa ir 10 eur 

no cilvēka par vienu priekšnesumu. Dalības maksa jāiemaksā tikai pārskaitījuma veidā norādītajā 

kontā:                                   Biedrība „TALSU TONIS” Reģ.nr.40008227611 

                                             A/S SEB banka LV40 UNLA 0050 0224 5243 0 

Maksājuma mērķis: Dalības maksa konkursam „KANDAVAS DEJU FESTIVĀLS 2022".             

Obligāti jānorāda deju grupas nosaukums un vecuma grupa. 

Pēc 1.novembra, dalībnieka neierašanās gadījumā, organizatori neatmaksā konkursa dalības 

maksu.  Ja nepieciešams Jums sagatavots rēķins ar Jūsu rekvizītiem, tad tas jāmin pieteikumā, jeb par to 

jāraksta uz e-pastu kandavasdejufestivals@gmail.com. Konkursa skatītājiem būs jāpērk ieejas biļete 2 

eur. 

Uzmanību! Konkursa NORISE tiks nosūtīta uz norādītajiem e-pastiem līdz 31.oktobrim, kad būs 

beigusies pieteikšanās un apkopota visa dalībnieku iesūtītā informācija. No 1.novembra tā būs publicēta 

mājas lapā www.kandava.lv . 

Dalībniekiem ir iespēja iepriekš pasūtīt siltas pusdienas. Siltas pusdienas bērniem- 7 eur no personas, 

pieaugušajiem- 8 eur no personas. Jāmaksā uz vietas Sporta halles kafejnīcā. Lūdzam iepriekš rezervēt 

galdiņu, paziņojot to e-pastā kandavasdejufestivals@gmail.com un norādot precīzu personu skaitu. 

Kafejnīca darbosies visu dienu. 

ATBILDĪGĀ KONTAKTPERSONA 

Kandavas kultūras nama vadītāja- Kristīne Broka- Meļķe, tel. 28642222.  
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