
Dejotprieks Garkalnes skolā 

 

Garkalnes MVP tiek piedāvāta plaša 

interešu izglītības programma. Bērni var attīstīt 

savus talantus mākslā, mūzikā, dejošanā, sportā, 

iepazīt moderno tehnoloģiju darbības principus. 

Viens no apmeklētākajiem pulciņiem ir tautas 

dejas. 2018./2019. m. g. skolā darbojās 5 deju 

kolektīvi, kuros dejas kultūru un raitu soli māca 

2 lieliskas un enerģiskas skolotājas – Dita 

Vaičūne-Grīnberga un Indra Rasmane.  

Protams – tas ir smags un neatlaidīgs darbs, līdz tiek uz skatuves un smaidīgām sejām 

viegli izdejo deju rakstus. Tie ir regulāri mēģinājumi, papildnodarbības un sarunas, bet tie ir arī 

koncerti, skates un koncertbraucieni, kuros dejotājiem ir iespēja rādīt savu māku ārpus skolas.  

Šī gada sezona mūsu 5 (1.kl., 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.-7.kl.) deju kolektīviem bijusi 

notikumiem bagāta. Neiztrūkstoši dejotāji uzstājās skolas pasākumos – Latvijas simtgadei 

veltītā koncertā, Ziemassvētku pasākumā un Eiropas dienai veltītā koncertā. 

Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lielkoncertam „Saule 

vija zelta rotu”, kas notiks 2020.gadā, visi kolektīvi (kopā ar pārējiem 622 dejotājiem) 7. martā 

devās uz kultūras centru „Siguldas devons”, kur piedalījās Siguldas un Garkalnes novadu skolu 

tautas deju kolektīvu skatē. Kā atzina žūrijas komisijas pārstāves – Dagmāra Bārbale, Ilze 

Mažāne un Sandra Bārtniece – kolektīvu vadītājas ir izdarījušas lielu darbu, ir apgūts deju 

svētku repertuārs, un bērniem ir potenciāls augt. Ieteikums – krāt skatuves pieredzi un 

nākamgad cīnīties par vietu deju lielkoncertā Daugavas stadionā. 

Lai gūtu skatuves pieredzi, deju kolektīvi mācību gada laikā piedalījās vairākos 

koncertos ārpus skolas. Vispirms uz draudzības koncertu Madlienā 15. februārī devās 5.-7.kl. 

dejotāji. Tur kopā ar d/k „Lienīte” bija iespēja ne tikai uzstāties, bet arī tuvāk iepazīt citus 

dejotājus. 

13. aprīlī 2.kl. dejotāji arī devās uz „Sadanci” Madlienā, pa ceļam iepazīstot “Zilo kalnu 

skatu torni”, no kura paveras burvīga dabas aina. 

8. maijā 3. un 4. klašu dejotāji uzstājās Skaistkalnē pasākumā „Pavasaris Šēnbergā”. 

Došanās uz šiem svētkiem garkalniešiem kļuvusi jau par tradīciju, jo ir iespēja doties gājienā 

cauri Skaistkalnei un rādīt savu dejotprasmi plašai publikai, arī ārzemju viesiem.  



Dejošana ir skaists vaļasprieks, bet tas prasa regulāru, neatlaidīgu darbu, īpašu attieksmi 

un savstarpēju cieņu vienam pret otru gan no bērniem, gan skolotājām, gan  arī vecākiem, jo, 

tikai visiem sadarbojoties, varam cerēt uz sasniegumiem un labiem rezultātiem. 

Paldies Garkalnes novada domei par atbalstu koncertbraucienu rīkošanā un jaunu tērpu 

iegādē! Lai mums izdodas sasniegt savus mērķus! 

         Daina Grudule 

 


