
  2017. g. novembrī 

Sveicināti!  Aicinam Jūs sākt domāt par jaundeju sacerēšanu Toronto 2019. g. dziesmu svētkiem.   

Ar jaundeju sacensībām, mums ir iespēja palīdzēt veidot tautas deju nākotni.  Gribam mudināt 
horeogrāfus ražot dejas tautiskā stilā! Pretī citiem gadiem, žūrija jaundeju skatē nebūs. Dejas 
vērtēs horeogrāfi kuru dejas iekļautas skatē, deju kopas kuras piedalās skatē un jaundeju skates 
skatītāji. Aicinam izlasīt noteikumus kur viss sīkāk aprakstīts. Tomēr, dejas pieteikšanai ir 
sekojoši noteikumi: 

a) Jaundejas, kuras nav dejotas nevienos dziesmu svētku lieluzvedumos vai jaundeju 
sacensībās 

b) Jaundejām ir jabūt oriģinālām; eksistējošo tautas deju apdares vai pārstrādājumi 
netiks pieņemti un vērtēti 

c) Katrai iesūtītai jaundejai ir vajadzīgs apraksts, video, un mūzikas ieskaņojums 
d) Aprakstiem jābūt sastādītiem pēc parauga 88. Tautas Deju grāmatā 

Gatavojot dejas iesniegšanai, lūdzu ievērojiet noteikumus, kur atradīsiet sīki aprakstītu ko 
sagaidam. Mēs cieši pieturēsimies pie noteikumiem. Viena lieta, par kuru būtu jau laicīgi jāsāk 
painteresēties ir muzīkas lietošanas atļaujas iegūšana.  Gatavojot aprakstu, lūdzu lietojiet 
Sudmaliņas aprakstu, kas atrodams Tautas Dejas 88 kā paraugu. Jautājumu vai neskaidrību 
gadījumā lūdzu sazināties ar mums! 

Ja Jūs ziniet kādu citu, kam varbūt būtu interese horeogrāfēt dejas, lūdzu nododiet šo informāciju 
tālāk arī viņiem. Visi var piedalīties jaundejās. It seviški gaidām jaunus horeogrāfus! Ja gribat 
veidot jaundeju bet neziniet kā sākt, nekautrējaties! Sazinaties ar mums! Mēğināsim Jūs sapārot 
ar padomdevēju. (Lūdzam pieredzējušiem horeogrāfiem, kas labprāt palīdzētu kādam topošam 
horeogrāfam, ar mums sazināties.  Pateicamies par Jūsu atbalstu!) 

Ja ir interese horeogrāfēt jaundeju bet nav grupa, kas izpilda, lūdzam sazināties ar jaundeju 
komiteju. Mēs centīsimies jums atrast grupu, kas var deju izpildīt. 

Jaundejas var pieteikt līdz nākam gada beigām (līdz 2018. g. 1. decembrim) un video ar aprakstu 
un muzīku jāiesniedz līdz 2019. g. 1. martam.   

Ceram Jūs redzēt Toronto 2019. gada vasarā, un laimīgu horeogrāfēšanu! 

 Ar sveicienu, 
 Tautas deju nozares jaundeju komiteja 
 jaundejas.latviansongfest@gmail.com 



JAUNDEJU SKATES NOTEIKUMI 

1. Pieteikt var jaundejas, kuras nav dejotas nevienos dziesmu svētku lieluzvedumos vai 
jaundeju sacensībās.

2. Katrs horeogrāfs drīkst iesniegt vairākas dejas. Jaundeju komitejai ir tiesības ierobežot 
deju skaitu.

3. Jaundejām ir jabūt oriģinālām – eksistējošo tautas deju apdares vai pārstrādājumi netiks 
uzskatīti par jaundejām un netiks ieskaitīti sacensībās. Jaundeju komitēja pārskatīs visas dejas un 
nolems vai tās ir oriğinālas. Jaundejās ir jāredz latviskums - mūzikas izvēlē, soļos, gājienos, 
aptvērienos, satvērienos, vispārējās kustībās, rekvizītu lietošanā, utt. Jaundeju komitējai ir 
tiesības novērtēt dejas latviskumu un tās piemērotību šai skatei.

4. Katrai iesūtītai jaundejai ir vajadzīgs apraksts, video (DVD vai mp4) un mūzikas 
ieskaņojums (CD vai MP3).  

4.1   Jaundeju aprakstiem jābūt pilnīgiem, mašīnrakstā, un sastādītiem pēc parauga 88. 
Tautas Deju grāmatā. Vēlams iesūtīt aprakstu lietojot MS Word. Stāvokļu un pozīciju 
zīmējumiem jābūt skaidriem.  Zīmējumus jāievieto apraksta tekstā un tiem ir jābūt numurētiem 
atbilstošā vietā tekstā un pie zīmējuma. Piemēru ar paskaidrojumiem izsūtīs visiem 
horeogrāfiem. Ja apraksts neatbilst standartiem, jaundeju nozare lūgs horeogrāfam to pārrakstīt.  
Lūdzam sazināties ar jaundeju nozari, ja vēlaties palīdzību vai konsultāciju aprakstu gatavošanā. 

4.2 Jaundeju video jābūt uzņemtam pilnā garumā un labā tehniskā kvalitātē.  Vēlams 
iesniegt oriğinālierakstu, ne kopiju. Visiem deju izpildītājiem jābūt pilnos TAUTAS TĒRPOS. 
Lūdzam uzņemt video skatoties slīpi no augšas, tā lai varētu labi redzēt visus gājienus un 
kustības. Video ierakstā visai dejai jābūt redzamai visu laiku (nedrīkst pievilkt, lai skats būtu uz 
tikai dažiem dejotājiem). Dejai jābūt labi izpildītai, bez lielām kļūdām – tādā kvalitatē, kā 
uzvedumā uz skatuves.  

Video jābūt uzņemtam ar tik daudz pāriem kā ir noteikts apraksā. Tas pats noteikums 
attiecās arī uz jaundeju skati, deja ir jāizpilda ar tik pat daudz pāriem kā aprakstā.

4.3  Jaundeju mūzikai jābūt iespēlētāi pilnā garumā un labā tehniskā kvalitātē.  Ja 
iespējams, lūdzu arī pievienot mūzikas notis. 

5. Mūzikas izvēle nav ierobežota, bet tās piemērotība tiks vērtēta - latviskas melodijas, 
ritms, temps, dinamika. Mūzika tādām dejām, kuras ir iegājušas tautā (piem., Sudmaliņas, 
Jautrais Pāris, Spīdeklis, Kurzemnieku Pērkondancis) nav piemērota. 

6.    Horeogrāfam jāsaņem rakstisku atļauju no mūzikas autora mūzikas lietošanai dejas 
radīšanai, kā arī uzvešanai jaundeju skatē un pavairošanai sakarā ar jaundeju skati (ieskaitot 
vērtēšanu, video uzņēmšanu jaundeju skates laikā, un izdošanu pēc skates ieinteresētām grupām).



7. Jaundeju skatē dejām būs video ievadi. Tajos ceram ieskaitīt īsas intervijas ar 
horeogrāfiem kur stāsta faktus par dejas rašanu, tapšanu, mūzikas izvēli, iedvesmi, utt, kā arī 
video klipus no dejas mācīšanās, gatavošanas un mēģinājumiem. Lūdzam horeogrāfiem un deju 
kopām mums nosūtīt šādus video klipus pa jaundejas tapšanas un mācības laiku. Tos saliks kopā 
pirms skates. Ja būs iespējams arī ieskaitīs video no jaundeju skates mēģinājuma.

8. Dejas vērtēs trīs grupas un katrai balsošanas grupai būs viena vai vairākas balvas.

8.1 Horeogrāfi, deju kopas un deju kopu vadītāji kuri piedalīsies jaundeju sacensībā 
vērtēs dejas, skatoties no iesniegtiem video ierakstiem. Jaundeju nozare saliks visus iesniegtos 
video ierakstus vienā diskā vai Dropbox un tos izsūtīs visiem horeogrāfiem un kopām. Pirms 
izsūtīšanas, jaundeju nozare pārbaudīs visas iesniegtās dejas un nodos vērtēšanā tikai tās, kuras ir 
sasniegušas pieņemamu kvalitātes līmeni. Katrs vērtētājs drīkst piedalīties tikai vienā vērtējumā 
(piem., ja horeogrāfs pieder deju kopā, tas drīkst vērtēt atsevišķi, bet tad nepiedalās grupas 
vērtējumā). 

8.2 Skatītāji arī vērtēs dejas skates laikā. Ir iespējams, ka būs vairākas skatītāju balvas. 
Tās kategorijas nolems jaundeju skates komitēja tuvāk skates datumam un tie tiks izsludināti 
skates dienā. Deju, kas iegūs visaugstāko skatītāju balvu, dejos tautas deju lieluzvedumā.

8.3 Balvu kategorijas nolems jaundeju skates komitēja atbilstojot uz iesniegto deju 
plašumu un pilnskanīgumu. Iespējamas kategorijas būs līdzigas tām senākos Svētkos: četru-pāru 
dejas, astoņ-un-vairāk pāru dejas, meiteņu/zēnu dejas, bērnu dejas, utt. 

9.   Jaundeju vērtēšanas rezultātus paziņos dziesmu svētku laikā.  Komiteja var, pēc 
vajadzības, ierobežot balvu skaitu. Komitejai ir tiesības pieņemt vai izdot arī citas balvas (piem., 
DV balvu, papildus skatītāju balvas, utt.). 

10.  Toronto svētkos 2019. gadā pasniegs balvu arī vissekmīgākajam jaunam horeografam.  
Tikai horeogrāfi, kas pirmo reizi iesniedz deju jaundeju sacensībās jebkur (Ziemeļamērikā, 
Latvijā, utt.) var šo balvu saņemt. Balvu dos tam jaunam horeogrāfam kuru deja iegūst 
visaugstāko punktu skaitu starp visām vērtēšanas grupām no jauno horeogrāfu dejām. 

11. Pa dziesmu svētku laiku, USB ar deju aprakstiem un mūziku tiks izdalīts visiem tautas 
deju grupu vadītājiem un horeogrāfiem.  

12. Ja deja tiek iesniegta nesekojot VISIEM jaundeju sacensību noteikumiem, tā netiks 
vērtēta un tiks izslēgta no jaundeju skates. Jautājumu gadījumā, horeogrāfs ir atbildīgs sazināties 
ar jaundeju skates komiteju, lai nodrošinātu, ka likumi netiek pārkāpti.

Lūdzam tālākus jautājumus par šiem noteikumiem, deju aprakstiem, pieteikšanos jaundeju skatei 
vai citus vispārējus jautājumus sūtīt jaundeju skates komitejai: 

jaundejas.latviansongfest@gmail.com.


