
Daugavpils pilsētas skolu tautas deju kolektīvu vadītāju MA  

darba analīze par 2014./2015.mācību gadu 

 

Metodiskā darba prioritātes: 

 nodrošināt Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību un 

pēctecību, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem;  

 rosināt bērnus un jauniešus izkopt savas prasmes tautas dejā; 

 veicināt un sekmēt latviešu kultūras un tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu savā skolā, 

pilsētā, valstī; 

 sekmēt tautas deju kolektīvu līdzdalību konkursos, pasākumos, koncertos, paaugstinot deju 

uzvedumu kvalitāti; 

 popularizēt labāko darba pieredzi; 

 atbalstīt skolotāju tālākizglītību. 

 

1. Atbalsta pasākumi pedagogiem  

Septembrī Rīgā notika tautas deju kolektīvu vadītāju XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 

deju svētku repertuāra precizēšanas seminārs, kurā skolotājiem bija iespēja redzēt dejas, izteikt savas 

domas, uzdot autoram jautājumus, saņemt aprakstus un video ierakstus. 

Skolotāju ērtībai no oktobra līdz decembrim Daugavpilī tika organizēti 36 stundu 

profesionālās pilnveides kursi „Jaunākās metodes deju programmu veidošanā”, kur skolotāji 

iepazinās gan ar klasiskajām, gan ar etnogrāfiskajām, gan ar cittautu dejām utt. 

Pieredzes apmaiņas pasākumā-meistarklasē skolotāji savā pieredzē dalījās ar jauno kolēģi no 

16.vidusskolas, palīdzot sagatavot kolektīvu skatei. 

Februārī tika organizēta tautas deju kolektīvu skate, pēc kuras skolotājiem bija iespēja 

apspriest vēroto deju rezultātus, labot kļūdas savā darbā, sniegt ieteikumus citiem kolēģiem. 

Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā, skolotāju darbam atbalsts bija dažādi MA rīkotie semināri 

un pasākumi.  

Skolotāji novērtēja informatīvos seminārus un pasākumus kā lietderīgus, jo viņi ieguva 

vērtīgu informāciju, ko var izmantot savā darbā, strādājot ar kolektīvu vai organizējot pasākumus.  

 

2. Darbs ar skolēniem  

Šajā mācību gadā, lai veicinātu un sekmētu latviešu kultūras un tradīciju saglabāšanu un 

popularizēšanu savā skolā, pilsētā un valstī, tika izvirzīti 2 prioritārie virzieni: 

1) pilsonisko jūtu  un patriotisma audzināšanas pasākumi, kuri tika organizēti katrā skolā; 

2) XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sagatavošanas process. 

 No oktobra līdz martam turpinājās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 

sagatavošanas process. Šajā laikā tika organizēti dažādi pasākumi: decembrī kopīgie mēģinājumi  

vidusskolas kolektīviem „Balaguri”, „Kukuliečka” un „Leiļi”, martā – „Balaguri”  un Saskaņas 

pamatskolas kolektīvam. Ģenerālmēģinājumi notika februārī un martā. 

Tautas deju kolektīvu skates pirmā kārta „Tiekamies dejā 2015” notika februārī Daugavpils 

Kultūras pilī. Skate tika organizēta, lai noskaidrotu, kādā līmenī ir mūsu pilsētas skolu tautas deju 

kolektīvi (vērtēta tika gan dejas māksla, gan latviešu tautas tērpa skatuviskā kultūra, gan kolektīva 

kopējais iespaids, gan līmenis, kādā kolektīvs ir gatavs XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkiem). Skatē piedalījās 25 skolu deju grupas no 1.klases līdz 12.klasei un viens pirmsskolas 

vecuma bērnu kolektīvs, 17 kolektīvi ieguva iespēju piedalīties skates otrajā kārtā. 

Martā Daugavpils Kultūras pilī notika XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 

programmas „Līdz varavīksnei tikt” tautas deju kolektīvu skates otrā kārta, ko vērtēja žūrijas 

komisija: XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta „Līdz varavīksnei 

tikt” mākslinieciskā vadītāja, bērnu deju kolektīva „Teiksmiņa” vadītāja Inga Pulmane, XI Latvijas 

skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju kolektīvu laureātu koncerta projekta vadītāja, VISC 

referente Zigrīda Teivāne, XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta „Līdz 

varavīksnei tikt” virsvadītājs, bērnu tautas deju ansambļa „Zelta sietiņš” horeogrāfs, pedagogs Gints 



Baumanis, XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta „Līdz varavīksnei 

tikt” virsvadītāja, bērnu deju kolektīva „Pūpolītis” vadītāja Iluta Mistre, XI Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku Mākslinieciskās padomes locekle, bērnu un jauniešu   centra „Junda”  deju 

kolektīvu vadītāja Madlēna Bratkus,  tehniskā sekretāre Sanita Loča. Skatē piedalījās 17 skolu deju 

grupas, no tiem 7 kolektīvi saņēma I pakāpi,  8 kolektīvi – II pakāpi, 1 kolektīvs – diplomu par 

piedalīšanos un 1 kolektīvs – augstāko pakāpi. Rezultātā pieci kolektīvi (Daugavpils Valsts 

ģimnāzijas „Leiļi”, vadītāja Aija Daugele, Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja „Balaguri”, vadītāja 

Arina Popova, Saskaņas pamatskolas kolektīvs, vadītāja Natālija Krivoguza un divi kolektīvi no 

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas „Kukulečka”, vadītāja Žanna Stankeviča) pārstāvēs 

Daugavpils pilsētu XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lielkoncertā „Līdz varavīksnei 

tikt” Rīgā no 6.jūlija līdz 12.jūlijam.  

Lai rādītu savu dziesmas un dejas mākslu, 4.maijā Latvijas Republikas neatkarības 

25.gadadienas atjaunošanas svinībās Daugavpilī tika organizēts Daugavpils skolu koru un deju 

koncerts „MANĀ SIRDĪ”. Daugavpils skolu kori, vokālie ansambļi, folkloras kopas un deju kolektīvi 

aicināja iepazīties ar dziesmu svētku repertuāru.  

Visa mācību gada garumā skolotāji rūpējās par bērnu labas veselības izpratības veicināšanu, 

jo rūpes par mūsu bērnu veselību ir viena no mūsu valsts prioritātēm. Padarīts liels darbs un sasniegti 

labi rezultāti, izveidoti jauni kolektīvi, kas nozīmē, ka bērni grib un prot dejot, daudziem kolektīviem 

tika uzšūti jauni tērpi. Bērni aktīvi piedalās pasākumos ne tikai skolā, bet arī pilsētā un valstī, kas dod 

bērniem iespēju ne tikai parādīt savu prasmi, bet arī redzēt citus deju kolektīvus, rast sev jaunus 

draugus un paplašināt savu redzesloku ar jauniem iespaidiem. 

 

3. Sadarbība ar citām izglītības jomas institūcijām  

Virsvadītāju seminārā septembrī tika izskatītas novadu/pilsētu skolu deju kolektīvu aktivitātes 

un nozīmīgākie pasākumi republikā 2013./2014.mācību gadā, notika XI Latvijas Skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku repertuāra precizēšana, skates datumu lozēšana, mācību materiālu izdale utt. 

Tautas deju kolektīvu vadītāji jūnijā tika aicināti uz VISC organizēto semināru par 2015.gada 

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta „Līdz varavīksnei tikt” laukuma 

zīmējumu precizēšanu, tika apspriesti koncerta mērķi un uzdevumi, noskaidrota informācija par 

dalībniekiem, izdalītas programmas un saņemta cita informācija. 

Cieša sadarbība izveidojusies ar IZM un Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centru 

„Jaunība”. 

 

4. Aktivitātes projektos, darba grupās, meistarklases, mācību līdzekļu izveide 

Šis gads bija veltīts Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, tāpēc kolektīvu 

vadītāji vairāk strādāja pie šī repertuāra, apmeklēja nodarbības pie kolēģēm, daloties savā pieredzē. 

Projektu ietvaros vai ar skolas un pilsētas palīdzību daži kolektīvi uzšuva jaunus tautas tērpus, tika 

organizēti skaisti tematiskie  koncerti un pasākumi, uz  kuriem tika aicināti citi kolēģi. 

 

5. Secinājumi un nākamā gada aktualitātes 

 Galvenais mērķis – sagatavot kolektīvus XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkiem – ir sasniegts. Konkurence bija liela, un varbūt ne tik kuplā skaitā, kā gribējām, bet mūsu 

pilsēta tiks pārstāvēta ar nozīmīgu kolektīvu skaitu. 

Nākamajā gadā tiks sekmēta tautas deju kolektīvu līdzdalība konkursos, pasākumos un 

koncertos, paaugstinot deju uzvedumu kvalitāti. Kolektīvi tiks iesaistīti VISC organizēto  pasākumu 

ciklā „Latvju bērni danci veda”. Tiks turpināta pieredzes apmaiņa starp mūsu un kaimiņpilsētu skolu 

tautas deju kolektīviem.  

 

Metodiskās apvienības vadītāja  

Natālija Krivoguza 


