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1.Mērķis un uzdevumi:

1. LU Deju Festivāla mērķis ir veicināt sportisku un veselīgu dzīves veidu LU 
studentu vidū.

2. Popularizēt sportu un sporta aktivitātes studējošās jaunatnes vidū, kā svarīgu 
personības attīstības līdzekli.

3. Sekmēt studentu iesaistīšanu regulārās sporta nodarbībās.
4. Noskaidrot spēcīgākās Deju festivāla komandas.
5. Noskaidrot radošākos un mērķtiecīgākos komandu dalībniekus.

2.Pasākuma norises vieta un laiks.

1. Deju festivāls noris sporta klubā „Rīga”
2. Pasākuma datums 07.05.09.
3. LU Deju Festivāls sākas pl. 16:00
4. Komandu reģistrācija no pl. 15:00 līdz 15:45
5. Komandu starta kārtas izloze pl. 15:50

3. LU Deju festivāla organizēšana un tiesāšana.

 Deju festivivālu organizē, vada un tiesā LU Sporta Servisa centra mācībspēki un 
pieaicinātie deju speciālisti.

4. Komandu pieteikšanas kārtība.

1. Deju Festivāls ir komandu sacensības.
       2. Komandas sastāv no 6 līdz 12 cilvēkiem.
       3. Komandu var pieteikt jebkurš LU studējošais students

    (1. līmeņa augstākās izglītības, bakalaura, maģistranta, doktoranta, 
neklātienes ,izejamo dienu studijā).

       4. Komandas sastāvā drīkst būt tikai LU studējošais students.
       5. Komandu var pārstāvēt neatkarīgi no dzimuma(vīrieši, sievietes).
       6. Komandu jāpiesaka rakstveidā.
       7. Pieteikumā jānorāda:

1) Komandas nosaukums;
2) Priekšnesuma nosaukums;
3) Komandas dalībnieku skaits;
4) Studenta Vārds, Uzvārds (katra);
5) Studenta apliecības numurs;
6) Fakultāte;

         8. Komandu jāpiesaka ne vēlāk kā līdz 30. 04. 09.
9. Komandu var pieteikt : e- pasts ineta.miskuna@lu.lv, inetamiskuna@inbox.lv, vai

mailto:ineta.miskuna@lu.lv


 personīgi tikai piektdienās no pl.11:00 -11:30 LU Ekonomikas fakultātes vingrošanas 
zālē, Aspazijas bulvāris 5.
       10. Sīkāka informācija reģistrējot komandu.

5.Sacensību dejas programmas prasība.

1. Komanda piedalās ar dejas programmu.
2. Dejas saturs pēc brīvas izvēles.

Vispārējās prasības:
1) Komanda sastāv no 6 -12 dalībniekiem;
2) Deju priekšnesuma ilgums no 1,5 min.- 2 minūtēm;
3) Tērpu izvēle brīva;
4) Obligāta prasība - sporta apavi;
5) Mūzika – obligāta prasība: priekšnesuma mūzika ierakstīta atsevišķā 

diskā(tikai priekšnesuma mūzika).
6) Uz diska jānorāda: komandas nosaukums, priekšnesuma nosaukums, 

dziesmas ilgums.

6.Komanda tiek vērtēta pēc sekojošiem kritērijiem:

1) Komandas kopskats;
2) Sinhrons izpildījums;
3) Tehnika un sarežģītības pakāpe;
4) Atbilstība koptēlam un mūzikai;
5) Radošums un izdoma.

7.Dejas kompozīcijas pamatprasības:

1 )  Jābūt 3 zīmējuma maiņām;
2)   Dejas zīmējumiem jābūt loģiskiem, plūstoši savienojumi(pārejas);
3) Kustībām jāatbilst mūzikas pavadījumam.

8.LU Deju Festivāla norise, noteikumi:

1) LU Deju Festivāls noris sporta klubā „Rīga”.
2) 07.05.09.
3) Sākums pl. 16:00;
4) Komandu reģistrācija no pl.15:00 – 15:45;
5) Komandu starta kārtas izloze pl. 15:50;
6) Komandu starta kārtas numuru nedrīkst mainīt;
7) Ja, komanda uz startu neierodas laicīgi, tā tiek izslēgta no sacensībām;
8) Ja, uz staru nav ieradies kāds no dalībniekiem - komanda drīkst startēt, 

bet komandas dalībnieku skaits nedrīkst būt mazāks par 6(seši).

9.LU Deju Festivāla sacensību noslēgums.

• Komandu vērtējuma paziņošana.
• Komandu apbalvošana.

LU Sporta Servisa Centra grupu nodarbību trenere Ineta Miškuna


