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Latvijas Sporta deju federācijas konkursam 

„Stāsti ar deju” 

 
1. Mērķis un uzdevumi. 

• Noskaidrot labākos videoklipa autorus starp Latvijas sporta deju klubiem. 

• Popularizēt sporta dejas plašākai sabiedrībai. 

 

2. Laiks un vieta. 

Konkurss norisinās digitālā vidē. Dalībnieki savus pieteikumus un video iesūta līdz 

30.06.2021. Video ir jāielādē platformā http://www.youtube.com , un saite jāpievieno 

konkursa pieteikuma e-pastā. E-pastu sūtīt uz rihardseglitis@inbox.lv.  Ja šāda opcija nav 

iespējama, jāsazinās ar projekta koordinatoru par citām videoklipa iesniegšana iespējām. 

Uzvarētājus paziņo 06.07.2021.  

 

3. Dalībnieki. 

Konkursā drīkst piedalīties visi LSDF reģistrētie klubi ar saviem audzēkņiem. Katrs klubs 

drīkst pieteikt konkursam ne vairāk kā divus videoklipus. Videoklipa ilgums līdz 3:00 

minūtēm. Dalībnieku vecuma ierobežojums – nav. Minimālais dalībnieku skaits 

videoklipā-4. 

 

4. Konkursa norise. 

Konkursa būtība - sporta deju klubi kopā ar audzēkņiem izveido video, kurā, izmantojot 

deju kustības, ir attēlots interesants, aktuāls stāsts. Video drīkst būt filmēts ārā vai 

iekštelpās, ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus. Video drīkst montēt no 

vairākiem video kopā, lai katram audzēknim nodrošinātu iespēju savās mājās nofilmēt 

savu konkrēto kopīgā video daļu.  Piemērs :  

https://www.youtube.com/watch?v=QS7PpWUArVo 

https://www.youtube.com/watch?v=hNZb1WHT2SU 

https://www.youtube.com/watch?v=LPxm4KIgJKg 

 

Pieteikšanās soļi konkursam: 

• Konkursa dalībnieki iepazīstas ar sacensību nolikumu. 

• Konkursa dalībnieki izveido videoklipus, ievērojot Covid-19 ierobežojumus. 
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• Konkursa dalībnieki ievieto videoklipus platformā http://www.youtube.com, un 

nosūta tos uz e-pastu. 

 

5. Konkursa vērtēšana. 

 

• Videoklipi tiks vērtēti LSDF pēc balsošanas principa. Maksimālais iespējamais 

balsu skaits ir 11 (vienpadsmit).  

• Videoklips, kurš iegūs visvairāk balsu, uzvar konkursā. Attiecīgi pēc saņemto 

balsu skaita tiek apbalvoti otrās un trešās vietas ieguvēji. 

• Papildus kritēriji - ja videoklipi iegūst vienādu balsu skaitu, tad tiek veikts 

papildus balsojums tikai par šiem konkrētajiem videoklipiem. 

Galvenie vērtēšanas kritēriji: oriģinalitāte, videoklipa aktualitāte, deju kustību 

pielāgošana idejas realizēšanai.  

 

6. Apbalvošana. 

1. – 3.vietu ieguvējas komandas apbalvo ar kausiem un pārsteiguma balvām. Par balvu 

saņemšanu LSDF sazināsies ar uzvarētāju klubiem. 

 

7. Konkursa vadība. 

Konkursu „Stāsti ar deju” organizē un izpilda LSDF. 

Projekta koordinators – Rihards Eglītis ( e-pasts: rihardseglitis@inbox.lv, Tel: 24930590)  
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