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Anotācija 

Paulas Jēgeres promocijas darba “Deju pedagoga profesionālās identitātes izpēte” 

mērķis ir izpētīt un noteikt deju pedagoga profesionālās identitātes saturu un tā komponentu 

mijsakarības. Promocijas darbs izstrādāts nozaru pedagoģijā (dejas pedagoģijā), tā zinātniskā 

vadītāja ir Dr. paed. Beatrise Garjāne. 

Atslēgas vārdi: deju pedagoga profesionālā darbība, identitāte, profesionālā identitāte. 

Promocijas darba saturs izklāstīts 2 daļās. Pirmajā daļā aplūkota profesionālās 

identitātes satura ģenēze filozofijā, psiholoģijā un pedagoģijā, deju pedagoga profesionālās 

darbības specifika, raksturots deju pedagogu profesionālās identitātes modelis, profesionālās 

identitātes noteikšanas kritēriji un rādītāji. Otrajā daļā tiek empīriski pārbaudīts deju pedagoga 

profesionālās identitātes modelis un tā atbilstība realitātei. 

Pētījums organizēts, meklējot atbildes uz pētījuma jautājumiem: (1) Kādi komponenti 

veido deju pedagogu profesionālās identitātes saturu? (2) Kā mijiedarbojas deju pedagoga 

profesionālās identitātes komponenti? (3) Kas ir deju pedagogu profesionālā identitāte? 

Kopumā analizētas 162 literatūras un avotu vienības latviešu, krievu, angļu un vācu 

valodās. Darbā iekļautas 18 tabulas, 26 attēli un 18 pielikumi. 

Empīriskajam pētījumam ir fenomenoloģiski ievirzīts jauktā pētījuma secīgi 

izskaidrojošais dizains. 

Pētījuma metodes: teorētiskās metodes – normatīvo dokumentu un literatūras analīze, 

modelēšana; empīriskās metodes: kvantitatīvā metode – anketēšana; kvalitatīvā metode – daļēji 

strukturētas ekspertu intervijas. Datu apstrāde  – ar MS Excel, SPSS 23.versiju. 

Rezultāti. Promocijas darba ietvaros ir veikts inovatīvs pētījums, kas atklāj deju 

pedagoga profesionālās identitātes saturu un realizāciju profesionālajā darbībā un deju 

programmu studentu izglītībā. Ir izveidots un pārbaudīts procesuālais modelis deju pedagogu 

profesionālās identitātes līmeņa noteikšanai. Promocijas darbā ir skaidrota deju pedagoga 

būtība un formulētas deju pedagoga profesionālās darbības satura jomas (pedagoģiskā, 

kolektīva vadītāja un horeogrāfa), profesionālās identitātes satura realizācijas iespējas studiju 

procesā. 

Praktiskā nozīmība – pētījuma rezultāti atklāj deju pedagogu profesionālās identitātes 

saturu Latvijā un ir pamats deju pedagogu augstākās izglītības un tālākizglītības pilnveidei. 

Pētījums veicinās deju pedagogu darbības pašanalīzes un pašvērtējuma integrāciju studijās, 

tālākizglītībā un profesionālajā darbībā kā profesijas izzināšanas un pilnveides līdzeklis. 

Pētījuma publiskotās atziņas veicinās izpratni par deju pedagoga darbības nozīmīgumu cilvēka 

personības līdzsvarotā attīstībā.  



 
 

Annotation 

Promotional paper of Paula Jegere “Research of Dance Teacher's Professional 

Identity” is in branch pedagogy (dance pedagogy), its scientific supervisor is Dr. paed. Beatrise 

Garjane. The aim of the promotional paper is to study and determine the content of dance 

teacher’s professional identity and its componential interaction. 

Keywords: dance teacher’s professional activity, identity, professional identity. 

The content of the promotional paper is presented in 2 parts. The first part deals with 

the genesis of the content of professional identity in philosophy, psychology and pedagogy, the 

specifics of the dance teacher’s professional activity, describes the dance teacher’s professional 

identity model, criteria, and indicators for determining professional identity. The second part 

empirically examines the dance teacher's professional identity model and its correspondence to 

reality. 

The research is organized to find answers to the research questions: (1) Of what 

components does the content of dance teacher’s professional identity consist of? (2) How do 

the components of a dance teacher's professional identity interact? (3) What is a dance teacher’s 

professional identity? 

In general, 162 literature and source units in Latvian, Russian, English, and German are 

analysed. The work includes 18 tables, 26 figures and 18 annexes. 

The empirical study has a phenomenologically oriented, Explanatory Sequential Mixed 

Method Design. 

Research methods: theoretical - analysis of normative documents and literature, 

modeling; empirical methods: quantitative method - questionnaire; qualitative method - semi-

structured expert interviews. Data processing - with MS Excel, SPSS version 23. 

Research results – innovative research has been carried out, which reveals the content 

and realization of the professional identity of a dance teacher and students in higher education 

dance programs. A procedural model for determining the level of professional identity of dance 

teachers has been developed and tested. The specifics of the dance teacher’s professional 

activity were formulated as well as the content areas of the profession (pedagogical, team leader 

and choreographer) were determined. 

Practical significance - The research results reveal the content of dance teacher’s 

professional identity and are the basis for improvement of higher education and further 

education of dance teachers. The research will promote the integration of dance teachers' self-

analysis and self-assessment in studies, further education, and professional activity as a means 

of learning and improving the profession. The published findings will promote understanding 

of significance of the dance teacher's work in the process of balanced personality development. 
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Ievads 

Pieaugot vispārējai globalizācijai, dzīves tempa paātrinājumam un jaunu informācijas 

tehnoloģiju pieejamībai ikdienas dzīvē, pasaulē notiekošie kultūrprocesi strauji ienāk arī Latvijā 

un ietekmē cilvēkus, kuri darbojas mākslas daudzveidīgajās jomās. Šie apstākļi nosaka 

vajadzību mākslas profesiju pārstāvjiem gūt vispusīgas un kvalitatīvas zināšanas specialitātē, 

lai palielinātu savu konkurētspēju tās visplašākajā izpratnē (Vītola, 2014). Lai veiksmīgi 

darbotos profesijā, deju pedagogam ir jāapzinās sava darba būtība. Ir pietiekami daudz 

pretrunīgu jautājumu par deju pedagoga profesionālo darbību, piemēram, kas ir galvenās 

profesionālās funkcijas, vai deju pedagogam jābūt arī horeogrāfam, vai deju kolektīva vadīšana 

ir pašsaprotams profesionālais pienākums? Atbildes jārod pašu deju pedagogu pieredzē, jo 

pagaidām nav standarta profesijai “deju pedagogs” vai “deju skolotājs”. Deju izglītības studiju 

programmas realizē šo profesiju apvienojumā ar citām - “Deju un ritmikas skolotājs”, 

“Skolotājs dejā un kultūras studijās”. 

Deju pedagogi mācību procesā rada iespējas audzēkņiem iegūt zināšanas, prasmes un 

attieksmes pret vēsturi, sabiedrības normām, nacionālo kultūru (Hagood, 2008), cittautu 

kultūrām un deju simbolisko nozīmi, tiek apgūta dejas estētika. Horeogrāfijas apguve, dejas 

nodarbības uzbūve un dejas uzveduma realizācija atspoguļo dejas pedagoģijas saturu un tā 

ietekmi audzēkņu personības līdzsvarotā attīstībā. Šajos procesos audzēkņi gūst sadarbības, 

komandas darba, patstāvības, pašanalīzes, pašvērtējuma, pašregulācijas prasmes, apzina 

mākslas un darba vērtību. Deju pedagogs rūpējas par audzēkņu fizisko, psiholoģisko, garīgo un 

sociālo attīstību, sadarbībā virzot māksliniecisko un estētisko, muzikālo audzināšanu, gaumes 

izjūtas izkopšanu,  veselīga dzīves veida realizāciju. Daudzkārt deju pedagogs kļūst par 

paraugu, kuram līdzināties.  

Latvijā ir pētījumi par dejas kompozīciju, par baletu un tā vēsturi, klasiskās dejas un 

raksturdejas kustību tehnisko izpildījumu, ir klasiskās dejas terminu vārdnīcas, literatūra par 

dažādu deju žanru kustību izpildījumu, bet dejas pedagoģija ir maz pētīta. Ir atsevišķi ārzemju 

zinātnieku darbi par dejas pedagoģiskajiem aspektiem un psiholoģiskajiem procesiem dejas 

tapšanas laikā (Никитин, 2011). Trūkst pētījumu, kas pamatotu zinātnisku pieeju dejas 

pedagoģijā. Rietumu literatūrā dejas pedagoģija vairāk tiek apskatīta mākslas skolu dejas 

virzienu īstenošanas procesā, ir mācību modeļi, metodiski ieteikumi, dažāda veida pieejas 

nodarbību plānošanai (Smith-Autard, 2002; Kassing, Jay-Kirschenbaum, 2020; McCutchen, 

2006; Blackburne, 2020). 

Pēdējo gadu laikā (2020-2021) iezīmējas vēlme mainīt tendences dejas pētniecībā, 

aktualizējot pedagoģiskos procesus (Koff, 2021). Tomēr jāņem vērā arī katras kultūras 

specifika un katras valsts pedagoģijas attīstības konteksts. 

https://www.amazon.com/Brenda-Pugh-McCutchen/e/B001IXMBBO?ref=sr_ntt_srch_lnk_4&qid=1622465901&sr=8-4
https://www.amazon.com/Lindsay-Blackburne/e/B08JD6CFY2?ref=sr_ntt_srch_lnk_11&qid=1622465901&sr=8-11
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Dejas pedagoģija Latvijā ir jauna zinātņu nozare. Par dejas pedagoģijas pirmsākumiem 

uzskatāma 1996. gadā izveidotā profesionālā bakalaura studiju programma „Deju un ritmikas 

skolotājs” Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā (vēlāk - Rīgas Pedagoģijas un 

izglītības vadības akadēmijā – turpmāk tekstā - RPIVA). 2007. gadā tika aizstāvēts pirmais 

promocijas darbs dejas pedagoģijā - Ritas Spalvas pētījums „Dejas kompozīcijas prasmju 

attīstība studentu mākslinieciskajā darbībā”. Turpmākā pētniecība dejas pedagoģijā attīstījās 

RPIVA R.Spalvas vadībā, realizējot tādus projektus kā „Zinātnisko pētījumu publicēšana dejas 

pedagoģijas attīstībai RPIVA”, „Tālākizglītības programmas izveide un aprobācija RPIVA 

Deju un ritmikas skolotāja studiju programmas absolventu profesionālās kompetences 

paaugstināšanai”, „DAMA network 2014 “, „Explorations and Collaborations in the Arts”. Tika 

aizstāvētās četras doktora disertācijas dejas pedagoģijas nozarē  - E. Veizāns 2014.gadā, S. 

Vītola 2014.gadā, G. Bāliņa 2014.gadā, I. Gaile 2015.gadā. Ar RPIVA likvidāciju tika apturēta 

dejas pedagoģijas pētniecības virzība Latvijā. Patlaban sasniegumi dejas pedagoģijas 

zinātniskajā attīstībā robežojas ar bakalaura darbu izstrādi, jo maģistrantūras studiju programma 

“Dejas pedagoģija” ir slēgta. 

Mūsdienās dejas mākslas robežas ir paplašinājušās, veicinot jaunu dejas žanru un stilu 

rašanos un attīstību Latvijā, tādēļ aktualizējas vajadzība ikdienā gūto informāciju uztvert, 

izprast un analizēt. Lai veicinātu izpratni par mūsdienu dejas mākslas procesiem sabiedrībā, ir 

nepieciešami kompetenti skolotāji ar augsta līmeņa profesionālajām zināšanām, prasmēm un 

attieksmēm (Vītola, 2014). Lai rastu profesijai “deju pedagogs” vienotu saturu un darbības 

virzienus, ir nepieciešams deju pedagoga profesionālās identitātes un to veidojošo nosacījumu 

pētījums.  

Kā tiek uztverta izvēlētā profesija, cik dziļa ir atbildība profesionālajā darbībā? 

Radošajās nozarēs robeža starp noteiktajām darba stundām un personīgo brīvo laiku ir gandrīz 

izzudusi, jo profesionālā darbība var pārtapt dzīves veidā. Deju pedagogs ārpus darba gatavojas 

nodarbībām, izvēlas muzikālo noformējumu, gatavo jaunus vingrinājumus. Pārnākot no darba 

mājās, tiek darināti kostīmi, reklāmas materiāli, notiek sazināšanās ar citu nozaru speciālistiem, 

lai noorganizētu koncertdarbību, jo papildus darba stundas šīm aktivitātēm netiek piešķirtas ne 

valsts apmaksāta darba vietā, ne privātajā sektorā.  

Deju pedagoga profesijai pietrūkst teorētisko instrumentu, lai nostiprinātu savu pozīciju 

mūsdienu sabiedrības konkurētspējas procesā. Lai dejas pedagoģija Latvijā iegūtu jaunu iespēju 

attīstībai, ir vajadzīgs pētījums, kurā iesaistīti deju pedagogi no visiem Latvijas reģioniem, 

pedagogi ar dažādu deju žanru ievirzi profesionālajā darbībā. 
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Pasaulē profesionālās identitātes jēdziens galvenokārt tiek aplūkots psiholoģijā un 

medicīnā. Tomēr profesionālās identitātes pētījumi ir rodami arī pedagoģijā. Latvijā 

profesionālo identitāti detalizēti ir pētījuši J. Jakovļeva (2009), M. Fernandezs (2012), A.Špona, 

M.Vidnere un J.Jermolajeva (2016; 2019). Zinātniski pētījumi par deju pedagoga profesijas 

specifiku Latvijā nav veikti.  

Datu bāzēs pieejamie ārzemju (Norvēģijā, Taivānā, Brazīlijā, Apvienotajā karalistē) 

pētījumi par deju pedagogu profesionālo identitāti liecina par zinātnisko interesi atsevišķās 

valstīs. Identificētie pētījumi liecina, ka katrā valstī dejas izglītības sistēma ir specifiska. Deju 

pedagogu studijas netiek sistēmiski realizētas valstiskā līmenī, kas ietekmē deju pedagoga 

profesionālās identitātes veidošanās un apzināšanās procesu. Par nozīmīgāko var uzskatīt 

zinātnisko pētījumu (Groves, 2019), kura autore, pētot deju studentus, nonāk līdz atziņai, ka 

būtu nepieciešams deju pedagogu profesionālās identitātes veidošanās modelis, bet rezultātā 

piedāvā deju pedagogu klasifikāciju pēc darbības jomas un uzskatiem. Dejas mākslai veltītajā 

izdevumā Nordic Journal of Dance ietverta publikācija (Rustad, Skreiberg, 2016), kas atklāj 

viena deju pedagoģijas pasniedzēja profesionālo identitāti, aprakstot viņa biogrāfiju un 

profesionālo naratīvu, tomēr šis pētījums nav minēts starptautiski citējamā žurnālā. Ir arī 

publikācija par fiziskās audzināšanas un dejas saistību (Sant’ana, Aroeira, 2010), kur deju 

pedagogu profesionālās identitātes jēdziens tiek lietots, bet tā saturs netiek analizēts. Taivānas 

deju pedagogu profesionālās identitātes pētniecības sakarā ir publicēts raksts (Wang, 2012), 

kurā apkopoti teorētiskie pētījumi par profesionālo identitāti, pievienojot vairākas intervijas ar 

deju pedagogiem, neanalizējot profesionālās identitātes saturu un sakarības ar teorētiskajiem 

secinājumiem. 

Lai deju pedagogu augstākā izglītība Latvijā uzturētu kvalitāti un to pilnveidotu, ir 

nepieciešams 21. gs. pedagoģijai atbilstošs vienots teorētiskais saturs – deju pedagogu 

profesionālā identitāte.   

Pētījums par deju pedagogu identitāti Latvijā tiek īstenots pirmo reizi, tāpēc pētījuma 

temats  –  “Deju pedagoga profesionālās identitātes izpēte”. 

Pētījuma objekts: deju pedagoga profesionālā darbība. 

Pētījuma priekšmets: deju pedagoga profesionālā identitāte. 

Pētījuma mērķis: izpētīt un noteikt deju pedagoga profesionālās identitātes saturu un 

tā komponentu mijsakarības. 

Pētījuma jautājumi: 

1. Kādi komponenti veido deju pedagogu profesionālās identitātes saturu? 

2. Kā mijiedarbojas deju pedagoga profesionālās identitātes komponenti? 

3. Kas ir deju pedagogu profesionālā identitāte? 



8 
 

Pētījuma uzdevumi: 

1. Analizēt identitāti un tās struktūru filozofijā, psiholoģijā un pedagoģijā. 

2. Izstrādāt satura modeli deju pedagoga profesionālai identitātei, nosakot tās kritērijus un 

rādītājus. 

3. Izpētīt un raksturot deju pedagoga profesionālās identitātes satura komponentu 

mijiedarbību. 

4. Noteikt deju pedagoga profesionālās darbības jomas.  

Pētījuma metodes: 

• teorētiskās metodes: normatīvo dokumentu un literatūras analīze, modelēšana; 

• empīriskās metodes: fenomenoloģiski ievirzīts jauktā pētījuma secīgi izskaidrojošais 

dizains, kurš paredz datu ieguvi divos posmos: 

1) kvantitatīvā metode  – anketēšana; 

2) kvalitatīvā metode – daļēji strukturētas ekspertu intervijas. 

• datu analīzes un apstrādes metodes kvantitatīvajā pētījumā: datu analīze  - aprakstošā 

statistika, statistiskā modelēšana; apstrāde – MS Excel, SPSS 23. versija. Pētījuma rezultātā 

iegūtie dati tika analizēti ar:  

✓ primārām metodēm – aprakstošās statistikas metode (vidējā aritmētiskā, 

standartnovirzes, minimālās, maksimālās vērtības noteikšana, procentu tabulas);  

✓ sekundārām datu apstrādes metodēm – iekšējās saskaņotības noteikšana (Kronbaha 

alfas koeficents), Kolmogorova - Smirnova tests, Spīrmena korelācijas koeficienta 

noteikšana, faktoru analīze.  

• datu analīzes un apstrādes metodes kvalitatīvajā pētījumā: tematiskā analīze, 

kontentanalīze, interpretatīvā fenomenoloģiskā analīze. 

Pētījuma bāze iekļauj 105 augstākās izglītības deju programmu studentus no Latvijas, 

Igaunijas un Krievijas. Latvijā bakalaura studiju programmās: 

• “Deju un ritmikas skolotājs” - Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā (RPIVA); 

•  “Horeogrāfija”, “Skolotājs dejā un kultūras studijās”  - Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas 

akadēmijā (JVLMA); 

•  “Laikmetīgās dejas māksla” - Latvijas Kultūras akadēmijā (LKA); 

• “Sporta un deju skolotājs” -  Liepājas Universitātē (LiepU). 

 No Igaunijas piedalījās Tartu Universitātes Viljandi Kultūras akadēmijas (University of 

Tartu Viljandi Culture Academy) (TU) skatuves mākslas katedras bakalaura studiju 

programmas “Dejas māksla” studenti, no Krievijas - Jekaterinburgas Humanitārās Universitātes 
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(Гуманитарный Университет) (HU) laikmetīgās dejas katedras bakalaura studiju 

programmas “Horeogrāfijas māksla” studenti.  

Pētījumā iesaistījās 116 deju pedagogi no visas Latvijas - ar dažāda līmeņa izglītību, 

darba pieredzi un vecumu (22-80 gadi). Deju pedagogi pārstāvēja tādus žanrus kā klasiskā deja, 

latviešu tautas deja, laikmetīgā deja, džeza deja, mūsdienu dejas, hip hops un ielu dejas (street 

dance), sporta dejas un sociālās dejas, cittautu dejas, austrumu dejas, līnijdejas, dāmu un senioru 

dejas, stepa deja, modernais balets, dejas invalīdiem. 69 respondenti pārstāvēja vienu izvēlēto 

deju žanru un 47 respondenti - 29 dažādus iepriekš minēto žanru salikumus. 

Pētījuma teorētiskais pamatojums: 

Identitātes izpēte filozofijā: 

H.Angehrn (1985), K.A. Appiah (2005), Aristotle (1999), J.M. Day (1996), H.G.Frankfurt 

(1988), G. Glass (2006), E.Huserls (2002), I. Kant (1999), G.W.Leibniz (1969), J. Locke (2017), 

H.W. Nooan (1990), G.Northoff  (2013), Platons (1925), K.Pellegrino (2010), P.Ricoeur 

(1992), D.Sollberger (2013), G., M.B. Tappan (1996). 

Identitātes izpēte psiholoģijā: 

W. Beyers (2005; 2006; 2011), M. D. Berzonsky (2008; 2014), S.J.T. Branje (2010), H. A.Bosma 

(2001), J.Cieciuch (2014; 2015), E. Crocetti (2008), E. Eriksons (1950; 1980), L. Goossens 

(2005; 2006; 2008; 2011), H.D. Grotevant (1982; 1987), W. W Hale III (2010), M.S. Henfield 

(2015), B. Herlihy (2019), T.A. Klimstra (2010), M. Kłym (2015),  S.E. Kunnen, (2001), K. 

Luyckx (2005; 2006; 2008; 2011), J. E. Marcia (1966; 1993), Maslow (1999), W.H.J. Meeus 

(2008;2014), M.L. Meyer (1982), A.H.L. Missotten (2011), J. Paris (1996), Q.A.W. 

Raaijmakers (2010), T.P.Jr. Remley (2019), M. Rubini (2008), S. J. Schwartz (2008; 2010; 

2011), I. Smits (2008), B. Soenens (2005; 2006; 2008), W. Thorbecke (1982), M.Vansteenkiste 

(2005; 2008), H. Woo (2013; 2015), Л. Б. Шнейдер (2001). 

Sociālās identitātes izpēte: 

D.Abrams (1989; 2004), P.J. Burke (2009; 2014), S. Hinkle (2004), M.Hogg (2004), S.R. Jones 

(2000; 2009), R.E. Josselson (1996), J. Kroger (2004), M.K. McEwen (2000), R.S. Onorato 

(1999), J.A. Pearce II (2013), K.A. Renn (2009), S. Sharma (2010), M.Sharma (2010), J.E. Stets 

(2009; 2014), H. Tajfel (1981), V. Torres (2009), J.C. Turner (1987;1999). 

Profesionālās identitātes izpēte pedagoģijā: 

M.A. Anderson (1998), J. Ax (2004), D. Beijaard (1990; 1995; 2000; 2004; 2013), F. Chan 

(2001), D.J. Clandinin (1999), M. Clarke (2013), J. Coldron (1999), A.L. Cole (1994), F.M. 

Connelly (1999), K. Cooper (1996), P.J. Den Brok (2013), J. Drennan (2013), M. Fernándezs 

(2012), I.F. Goodson (1994), A. Hyde (2013), J. Jakovļeva (2009), J. Jermolajeva (2016; 2019), 

Knowles (1992), P.C. Meijer (2000; 2004; 2013), M.R. Olson (1996), M.T. Pillen (2013), P. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cieciuch%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25983707
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=K%26%23x00142%3Bym%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25983707
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Ponte (2004), R. Smith (1999), A. Špona (2016; 2019), K. R. Thomas (2001), L. Tickle (1999), 

N. Verloop (2000; 2004; 2013), M. Vidnere (2016; 2019), J.G. M.J. Volkmann (1998), S.G. 

Weinrach (2001), T. Wubbles (2004) u.c. 

Dejas pedagoģijas izpēte: 

E. Gibbons (2008), T. Hagood (2008), S. Hodes (1998), S.R. Koff (2021), B.P. McCutchen 

(2006), J.G. Noverre (2004), A. Peterson–Royce (2002), M. Speth (2006), J.M. Smith-Autard 

(2002; 2004), R. Spalva (2004; 2018), S. Vītola (2014), Г.Ф. Богданов (2018), Д. Зайфферт 

(2012), Р.С. Зарипов (2015), Р.В Захаров (1983), К.В. Нестерова (2011), В.Ю. Никитин 

(2011), Н. B. Oсинцева (2006) u.c. 

Pētījuma zinātniskā novitāte: 

1. Veikta jēdziena “deju pedagoga profesionālā identitāte” pedagoģiskā satura izpēte un 

definēšana. 

2. Izveidots deju pedagogu profesionālās identitātes modelis, kura komponenti ir deju pedagoga 

profesijas filozofija, profesionālās zināšanas lietot prasmes, profesionālās lomas, mākslinieciski 

radošā darbība, attieksme pret deju pedagoga profesionālo darbību un profesionāļa tēls. 

3. Atklātas un raksturotas deju pedagoga profesionālās identitātes komponentu savstarpējās 

mijsakarības un mijiedarbība. 

Pētījuma praktiskā nozīmība: 

1. Pētījuma rezultāti atklāj deju pedagogu profesionālās identitātes saturu un ir pamats deju 

pedagogu augstākās izglītības un tālākizglītības pilnveidei.  

2. Pētījums veicinās deju pedagogu darbības pašanalīzes un pašvērtējuma integrāciju studijās, 

tālākizglītībā un profesionālajā darbībā kā profesijas izzināšanas un pilnveides līdzeklis.  

3. Pētījuma publiskotās atziņas veicinās izpratni par deju pedagoga darbības nozīmīgumu 

cilvēka personības līdzsvarotā attīstībā. 

Pētījuma posmi: 

2016–2017 – identitātes un profesionālās identitātes jēdziena analīze; 

2017–2018 – teorētiskā pamatojuma izveide, modeļa izstrāde, pētījuma aprobācija 

starptautiskās zinātniskās konferencēs; 

2018–2019 –  kritēriju un rādītāju izveide, anketu izstrāde un aprobācija, studentu anketu datu 

apkopošana, pētījuma aprobācija starptautiskās zinātniskās konferencēs; 

2019–2020 – sadarbības veidošana ar ārzemju augstskolām, pedagogu anketu datu apkopošana, 

rezultātu aprobācija starptautiskās zinātniskās konferencēs; 

2020–2021 – ārzemju un Latvijas studentu anketu datu apkopošana un analīze, interviju izveide, 

veikšana un datu analīze, kvantitatīvo un kvalitatīvo datu interpretācija, secinājumu 

izveide, tēžu izstrāde. 

https://www.amazon.com/Brenda-Pugh-McCutchen/e/B001IXMBBO?ref=sr_ntt_srch_lnk_4&qid=1622465901&sr=8-4
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1.attēls. Promocijas darba pētījuma realizācija 

 

Promocijas darba struktūru veido ievads, divas daļas, nobeigums, izmantotās literatūras 

un avotu saraksts un pielikumi. Kopumā analizētas 162 literatūras un avotu vienības latviešu, 

krievu, angļu un vācu valodās. Darbā iekļautas 18 tabulas, 26 attēli un 18 pielikumi. 

Pētījuma metodoloģijas un iegūto rezultātu zinātniskā aprobācija: 

Pētījuma rezultāti prezentēti zinātniskās konferencēs: 

1. Referāts: Mācību organizāciju formu analīze pedagogu profesionālajā 

darbībā un studiju procesā 2020/2021. 24. starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrība 

un kultūra: krīzes un to pārvarēšanas ceļi”. LiepU, Šauļu Universitāte, Liepāja, 2021.gada 

20.maijs. 

2. Referāts: Deju pedagoga profesionālās darbības specifika 2020.gada krīzes apstākļos. 

Starptautiskā zinātniskā konference “Society.Integration.Education”. RTA, Rēzekne, 

2021.gada 28.-29.maijs. 

3. Referāts: Professional identity of students in different higher education dance programs and 

the potential effect of crisis 2020/2021. 79. starptautiskā zinātniskā konference “Cilvēks un 

tehnoloģijas, izglītības kvalitāte”. LU, Rīga, 2021.gada 19.februāris. 

4. Referāts: Professional roles of a dance teacher and their analysis in higher education. 

Pētījuma posmi

  1     1

Identitātes un profesionālās identitātes 

jēdziena analīze

  1    1 

Teorētiskā

pamatojuma izveide

  1    1 

Modeļa izstrāde

Kritēriju un rādītāju

izstrāde

  1    1 

Anketu izstrāde un 

aprobācija
Studentu anketu

datu apkopošana

Sadarbības veidošana ar

ārzemju augstskolām

  1      

Pedagogu anketu datu

apkopošana

 rzemju un Latvijas studentu

anketu apkopošana

        1

Interviju izveide , 

veikšana, analīze

Kvantitatīvo un 

kvalitatīvo datu

interpretācija

Pētījuma

aprobācija

zinātniskās

konferencēs

  1     1
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Starptautiskā zinātniskā konference “Society.Integration.Education”. RTA, Rēzekne, 

2020.gada 22.-23.maijs. 

5. Referāts: Analysis of artistically creative work of students in Latvian higher education dance 

programms. Starptautiskā zinātniskā konference “Society.Integration.Education”. RTA, 

Rēzekne, 2019.gada 24.-25.maijs. 

6. Referāts: Profesionālās identitātes attīstība studiju programmā “Deju un ritmikas skolotājs”. 

10.Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Biznesa kompetences”. ISMA, Rīga, 

2018.gada 12.decembris. 

7. Referāts: Work of a dance teacher as a process of creating a work of art. 16’th international 

BBCC/JTEFS conference on sustainable development, culture, education. Antālija (Turcija), 

2018.gada 1.- 4. novembris. 

8. Referāts: Deju pedagoga profesionālās identitātes komponenti. Starptautiskā zinātniskā 

konference “Society.Integration.Education”. RTA, Rēzekne, 2018.gada 25.-26.maijs. 

9. Referāts: Deju pedagoga profesionālās identitātes veidošanās process. 76.starptautiskā 

zinātniskā konference „Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte”. LU, Rīga, 2018.gada 

12.-13. februāris. 

10. Referāts: Profesional Identity Formation Process of a Dance Teacher. 17th Ernestas 

Galvanauskas’ International Scientific Conference „Rethinking regional competitiveness. 

Šiauliu Universitetas, Šiauliu, 2017.gada 30. novembris. 

11. Referāts: Deju pedagoga profesionālā darbība. 10.starptautiskā zinātniskā konference 

„Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”. RPIVA,  Rīga, 2017. gada  6.-7. aprīlis. 

12. Referāts: Pedagoga loma deju nodarbībā. 9.starptautiskā zinātniskā konference „Teorija 

praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”. RPIVA,  Rīga, 2016. gada  14.-15. aprīlis. 

Pētījuma rezultāti atspoguļoti zinātniskās publikācijās: 

1. Jēgere P. (2021) Deju pedagoga profesionālās darbības specifika 2020.gada krīzes apstākļos. 

Starptautiskās zinātniskās konferences “Society.Integration.Education” materiāli. Vol. V. 

RTA, Rēzekne, 95.-105.lpp. ISSN 1691-5887  DOI:10.17770/sie2021vol5.6359. 

2. Gorobeca P., Garjane B. (2020). Work of a dance teacher as a process of creating a work of 

art. International Journal of Quallity in Education. Vol.4. 11-21.pp e-ISSN:2636-8412. 

3. Jēgere P. (2020). Professional roles of a dance teacher and their analysis in higher education. 

Starptautiskās zinātniskās konferences “Society.Integration.Education” materiāli. Vol. I. 

RTA, Rēzekne, 255.-266.lpp. ISSN 1691-5887 DOI:10.17770/sie2020vol1.4970. 

4. Jēgere P. (2019). Analysis of artistically creative work of students in Latvian higher 

education dance programms. Starptautiskās zinātniskās konferences 

“Society.Integration.Education” materiāli. Vol. IV. Rēzekne, 368.-377.lpp. ISSN 1691-

https://doi.org/10.17770/sie2020vol1.4970
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5887 DOI:10.17770/sie2019vol4.3778. 

5. Gorobeca P. (2018). Professional identity formation process of a dance teacher. 76. 

starptautiskās zinātniskās konferences „Cilvēks un tehnoloģijas, izglītības kvalitāte” rakstu 

krājums. LU, Rīga, 35.-43.lpp. DOI:10.22364/htqe.2018.04. 

6. Gorobeca P. (2018). Deju pedagoga profesionālās identitātes komponenti. Zinātniskās 

konferences „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība.” materiāli. Vol. IV. RTA, Rēzekne, 397.-

411.lpp, ISSN 1691-5887. http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.3347. 

7. Gorobeca P. (2017). Deju pedagoga profesionālā darbība. 12. jauno zinātnieku konferences 

rakstu krājums. RPIVA, Rīga, 61.-67.lpp. 

8.  Gorobeca P. (2016). Pedagoga loma deju nodarbībā. 9.starptautiskā zinātniskā konference 

„Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā”. RPIVA, Rīga, 75. – 87.lpp. ISBN 978-

9934-503-39-9. 

 

 

Tēzes: 

1. Deju pedagoga profesionālās identitātes vienlīdz nozīmīgi satura komponenti ir deju 

pedagoga profesijas filozofija, deju pedagoga profesionālās zināšanas lietot prasmes,  deju 

pedagoga profesionālās lomas, deju pedagoga mākslinieciski radošā darbība, attieksme pret 

profesionālo darbību un profesionāļa tēls. 

2. Deju pedagoga profesionālās identitātes komponenti veido mijsakarības, kas izpaužas 

primārās un sekundārās ietekmēs, nodrošinot profesionālās identitātes veidošanos un 

izmaiņas. 

3. Deju pedagoga profesionālā identitāte ir personības dinamiska kvalitāte, kas pastāv 

līdzsvarotās attiecībās starp deju pedagoga profesijas filozofiju, deju pedagoga 

profesionālajām zināšanām lietot prasmes, deju pedagoga profesionālajām lomām,  deju 

pedagoga mākslinieciski radošo darbību, attieksmi pret deju pedagoga profesionālo darbību 

un profesionāļa tēlu. 

  

https://doi.org/10.17770/sie2019vol4.3778
https://doi.org/10.22364/htqe.2018.04
http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.3347
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1. Deju pedagoga profesionālās identitātes satura ģenēze 

filozofijā, psiholoģijā un pedagoģijā 

 

1.1. Cilvēka esamības transformācija sociālajā un profesionālajā identitātē 

 

1.1.1. Identitāte filozofijā – cilvēka esamības saturs 

 

Šajā nodaļā tiks izskatīts identitātes jēdziena saturs filozofijā, meklējot atbildes uz 

jautājumiem: “Kas ir identitāte?”, “Vai un kā identitāti ietekmē cilvēka daba un mijiedarbība ar 

apkārtējo vidi?”, “Kā cilvēkā izpaužas iekšējās vienotības izjūta?”, “Kādas ir pamatnostādnes,  

pētot ar identitāti saistītus jautājumus?” 

Uz jautājumu: “Kas es esmu?” meklējoši atbild filozofija. Filozofijā identitāte tiek 

piedāvāta kā izteicējs, kā raksturlielums, kurš atšķir vienu objektu/indivīdu no otra. Jēdziens 

identitāte koncentrējas katra indivīda/objekta unikalitātē, un filozofijas vēsturē tā ir saistīta ar 

pašas realitātes izpratni. Rietumu filozofija apskata reālo pasauli un viņpasauli – ideju sfēras. 

Pirmais to īsteno Grieķijas ideālistu pārstāvis Platons (Plátōn, ap 427.-347. g. p.m.ē.), tā 

identitāte iegūst līdzvērtīgu jēdzienu “esamība”, kur esamība ir daudzveidīgas un bezgalīgas 

dinamikas avots. Aristotelis (Aristotelēs, 384.-322. g. p.m.ē.) turpina padziļināti studēt esamību, 

norādot, ka dzīva būtne ar savām konkrētajām īpašībām, ķermeni un prātu, eksistē kā noteikta 

forma, atsevišķs esošais un patiesa vienība (Platons, 1925). Aristotelis atzīst, ka identitāte 

īstenojas analoģiski katrā būtnē (Aristotle, 1999). Platona atšķirtās pasaules un Aristoteļa 

esamības teoriju pārveido viduslaiku filozofija. 

Eiropas kultūrā identitāte iegūst Dieva formu līdzīgi kā esamība. Tikai Dievs ir pilnīgi 

identisks sev; radības, tai skaitā cilvēks, nav identisks pats sev: tam ir „komponenti”. Cilvēks 

kļūst pilnīgāks, izmantojot savu brīvību, lai pazītu un mīlētu Dievu kā savas eksistences avotu. 

Viduslaiku kristīgās filozofijas skatījumā cilvēks identitāti saņem no sava radītāja – Dieva: 

cilvēks ir Dieva attēls, garīga, brīva, iemiesota un sociāla būtne. Viņa dzīves uzdevums ir 

apzināties savu Dieva bērna identitāti.  

No Senās Grieķijas līdz viduslaikiem filozofijā iezīmējas tas, ka identitātei ir paredzami 

komponenti, tā ir vienota, bet saturu veido atsevišķas identitātes daļas. Turklāt ir kaut kāda 

veida paraugs, uz ko tiekties un, tikai iegūstot “pareizo” identitātes saturu, cilvēks var kļūt 

patiesi brīvs. Vai tas nozīmē, ka, neiegūstot visus komponentus, cilvēks nespēj būt veselumā ar 

sevi? Paraugi eksistē visā cilvēka dzīves gājumā – audzināšanas paraugs un izpratne, kādam 

jābūt labam cilvēkam, kārtīgas sabiedrības loceklim, izcilam profesionālim, labai mātei un tā 

varētu uzskaitīt daudzus tā šķietami “ideālos” tēlus un lomas, kas tiešā mērā ir atkarīgas no 
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ģimenē un sabiedrībā pieņemtām vērtībām. Tikai cilvēka izpratne par vērtībām un to nozīmi 

mainās ar katru jaunu paaudzi, un stipra cilvēka būtību nespēj apslāpēt uzspiestas normas, ja 

spēj, tad cilvēks ir nelaimīgs arī šķietami “ideālos” dzīves apstākļos. Līdz ar to katram 

indivīdam ir sava unikāla esība un sūtījums, ar kuru viņš nāk pasaulē, un, tikai realizējot šo 

sūtījumu, viņš spēj būt veselumā ar sevi. 

17.gs. racionālisma filozofa Gotfrīda Vilhelma Leibnica (Gottfried Wilhelm Leibniz 

(1646 - 1716)) ieguldījums identitātes jautājumā ir viņa teorija par monādēm (Leibniz, 1969), 

kas atspoguļojas kā mēģinājums atšķirt  indivīdus, pilnībā uzskaitot to īpašības. Tomēr indivīdu 

nav viegli izprast tikai ar tā īpašību uzskaitīšanu, šis process reducējas uz apgalvojumiem par 

viņa atrašanos laikā un telpā.  

Turpretī Imanuels Kants (Immanuel Kant (1724 - 1804)) apgalvoja, ka indivīdus nevar 

definēt pēc būtības jēdziena, kā to mēģina pierādīt Leibnics: mēs nekad nenonāktu pie objekta 

individualitātes caur pilnīgu tā aprakstu. Indivīdi galvenokārt ir objekti, t.i., uztveres dati, un 

tādēļ tie ir saistīti ar telpu un laiku. Tādējādi "identitāte" atšķirībā no "esamības" nav ontoloģijas 

(mācība par esamību), bet epistemoloģijas (izziņas teorija) jēdziens. Kants identitāti attiecina 

uz indivīda veselumu (Kant, 1999). 

Rodas jauna problēma, apskatot identitāti tās laika un telpas ietvaros, t.i., indivīdus kā 

unikālu vienību laikā un telpā, kā to pieprasa empīrisms. Ja atsaucamies uz kādu indivīdu pēc 

viņa atrašanās laikā un telpā, tādā veidā padarot indivīdu vēl unikālāku, būtu neiespējami atpazīt 

šo indivīdu citā laikā. Jo īpaši šī problēma atspoguļojas personu individualitātes kontekstā. 

Empīriķis Džons Loks (John Locke (1632 - 1704)) (2017) saistīja cilvēka “Es” ar atmiņu un 

apgalvoja, ka persona var tikt nosaukta par to pašu personu, ja viņa spēj atcerēties iepriekšējās 

savas apziņas stadijas: persona var uzskatīt sevi par sevi, par to pašu domājošo būtni dažādos 

laikos un vietās. Nākas secināt, ka indivīda identitāte veidojas caur piedzīvoto. Pašpieredzes un 

dzīves stāsta analīze ir kā identitātes esamības apstiprinājums un identitātes izpētes pamats. 

20.gs. fenomenoloģija apraksta pieredzes struktūras tā, kā pieredze atklājas cilvēka 

apziņā, neatsaucoties uz teoriju, dedukciju vai citu nozaru, piemēram, dabaszinātņu, 

pieņēmumiem (Pētniecība, 2016). Fenomenoloģijas pirmsākumus saista ar vācu filozofa un 

matemātiķa Edmunda Huserla (Edmund Husserl (1859-1938)) vārdu. Tā ir gan filozofija, gan 

pētīšanas metode. E. Huserls un viņa sekotāji  Martins Heidegers (Martin Heidegger (1889-

1976)), Žans Pols Sartrs (Jean-Paul Sartre (1905-1980)), Emanuels Levins (Emmanuel Levinas 

(1906-1995)), Moriss Merlo-Ponti (Maurice Merleau – Ponty (1908-1961)), Pols Rikērs (Paul 

Ricoeur (1913-2005)) u.c. skata cilvēku kā viņa dabas un sociālās vides neatņemamu 

sastāvdaļu. 
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E. Huserls (2002) savā darbā “Kartēziskās meditācijas” apraksta cilvēku kā psihofizisku 

vienību, ja tas tiek reducēts ķermenī (miesā) un dvēselē. Šajā psihofiziskajā vienībā cilvēks 

iegūst personālo “Es”, kas atrodas ķermenī, ar tā starpniecību darbojas ārējā pasaulē un atrodas 

tās iespaidā. Jēdzienu “Es” var tieši attiecināt uz identitāti, kura ietekmējas no pasaules vai 

sabiedrības. Respektīvi “Es” ir kā kodols, kurš atrodas psihofiziskajā veselumā. E. Huserls 

apgalvo, ka bez ķermeņa un dvēseles “Es” zaudē savu dabisko jēgu, tomēr savā garīgajā patībā 

indivīds ir savu daudzējādo “tīro” pārdzīvojumu, aktīvo un pasīvo pārdzīvojumu, kā arī visu uz 

pārdzīvojumiem balstīto stāvokļu identiskais “Es”. E.Huserls apskata arī to, kā “Es” attiecas 

cits pret citu, piemēram, kā patīgais cilvēka “Es” attiecas pret transcendentālo “Ego”.  E.Huserls 

transcendentālo “Ego” apzīmē kā “Es” būtību, kura atbrīvota no visa liekā, no spriedumiem, 

ārpasaules ietekmes, no visiem nebūtiskiem raksturlielumiem (Huserls, 2002). 

Vai identitāte ir mums jau piemītoša struktūra, kas bagātinās ar mūsu pieredzi un 

dinamiski mainās, ietekmējoties no apkārtējiem apstākļiem? Sāk iezīmēties kodola struktūra 

līdzīgi kā “Ego”, kurš mijiedarbojas ar saviem “Es” kā cilvēks, kurš ieņem savas dažādās 

sabiedriskās lomas. Cilvēki uzdod nepārtrauktus jautājumus sev, citiem, meklē “pareizās” 

atbildes, cerot, ka tās kāds pateiks priekšā. 

21. gs. sākumā attīstās teorija par “identitāti”, kur personas identitāte ir fluīda 

(nestabila), dinamiska, evolucionāra, situēta, ar dažādiem slāņiem un individuāli, sabiedriski un 

kulturāli konstruēta (Pellegrino, 2010). Tomēr turpina būt aktuāla E. Huserla izvirzītā atziņa 

par “Ego identitāti”, kuru papildina Daniels Solbergers (Daniel Sollberger) (2013), atzīstot, ka 

jēdziens “Ego identitāte” nebūt neapzīmē substanci vai pilnīgu būtni, kas ir neatkarīga no 

mijiedarbības, bet drīzāk gan emocionālo un izziņas stāvokļu iekšējo saskanību un mijiedarbību 

dažādās sociālās situācijās, kā arī ar laiku iekšēju vienotību. P. Rikērs (1992) “iekšējās 

vienotības izjūtas” aspektu nosauca par “idem –identitāte” (idem no latīņu val.- tas pats) un 

identitāti vai radniecību sev savukārt nodēvēja par “ipse-identitāti” (ipse no latīņu val.- pats, 

tieši tas).  

D.Solbergers (2013) piedāvā jēdzienu “identitāte” apskatīt no trim dažādiem skatu 

punktiem: kvantitatīvā identitāte, kvalitatīvā identitāte un identitāte kā sevis vienotības izjūta. 

Ja aplūkojam “identitāti” no kvantitatīvā aspekta, tad viena "identitātes" jēdziena nozīme 

attiecas uz grieķu valodas terminu "autonom"– neatkarīgs, patstāvīgs. Identitāte, pirmkārt, 

kļuva par tieši filozofijā izskatītu jēdzienu. Izveidojas pamats pārliecībai par indivīda 

neefektivitāti un neatpazīstamību. Neko citu par indivīdu nevar apgalvot kā vienīgi “šis” (“tode 

ti” - no grieķu val.), tas nozīmē, ka indivīda identificēšana var notikt tikai, tieši norādot uz 

to/viņu (Angehrn, 1985). 
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Jautājums “Kas tas ir?” attiecas uz identitātes numerālo kvantitāti, savukārt indivīda 

atpazīšana iegūst kvalitatīvu nozīmi jautājumā “Kāds es esmu un vai vēlos tāds būt?” 

Atpazīšana tādā gadījumā kļūst par klasificēšanu, kurā indivīda pazīmes tiek pieskaitītas kādam 

tipam (jēdzienam) (Sollberger, 2013). Šādi identitāti parasti interpretē sociālās zinātnes. 

Identitāte ir starpdisciplināri pētīta, līdz ar to tiks pieminēta arī socioloģiskā pieeja identitātes 

satura analīzei. Viena no “kvalitatīvās identitātes” formām tiek precizēta ar detalizētām, 

konceptuālām, būtiskām iezīmēm un indivīdu var aprakstīt pēc:  

• sociālām lomām, kuras indivīds var pieņemt vai noraidīt savā darbībā vai dzīvē; 

• ideāliem un vērtībām, kuras indivīdam ir nozīmīgas; 

• paradumiem; 

• dotībām; 

• prasmēm; 

• biogrāfiskās pieredzes (Straub, 1991). 

Ja apraksts tiek papildināts arī ar profesionālajām zināšanām, tad šīs indivīda 

kvalitatīvās identitātes iezīmes var veidot pamatu profesionālās identitātes struktūras izveidei 

un tās komponentu atlasei. 

Tiek diskutēts, vai šī kvalitatīvā identitāte apskata indivīdu tikai no sociālo lomu 

perspektīvas. Ērvings Gofmanis (Erving Goffman) apgalvo, ka “Es” identitāte ir atklājama tikai 

iekšēji, caur subjekta refleksīvo perspektīvu (Goffman, 1986). 

Epistemoloģija raksturo indivīda kvalitatīvo identitāti kā objektīvu doto lielumu, un tā 

neatsaucas vai tikai nedaudz interesējas par indivīda attieksmi un mijiedarbību ar iepriekš 

minētajām iezīmēm. No filozofijas viedokļa indivīda personīgajai attieksmei pret sociālajām 

lomām ir būtiska nozīme (Sollberger, 2013), tā kā šis ir pašidentificēšanās jautājums: “Kāda 

persona es vēlos būt?” 

Saikne starp teorētisko un praktisko indivīda kvalitatīvās identitātes perspektīvu kļūst 

skaidra, ja nosaka, vai indivīds, kurš tiek identificēts ar sociālajām lomām, var šīs lomas realizēt 

dažādās sociālās mijiedarbībās, nezaudējot savu identitāti. Šis jautājums attiecas uz citiem 

indivīda identitātes aspektiem: būt atšķirīgam no citiem, bet nebūt atšķirīgam no sevis, nonākot 

līdz jēdzieniem “vienotība” un “pastāvība” (Angehrn, 1985). 

Identitāte kā iekšējās vienotības izjūta nav attīstības procesā nostiprinājies rezultāts, bet 

nepārtrauktas integrācijas dinamisks process, radot noturīgas pašapziņas vienotību. Visbeidzot 

šī nozīme jēdzienam “identitāte” ir saistīta ar filozofijas morālo kontekstu – autonomiju jeb 

patstāvību atbildīgu lēmumu pieņemšanā. Pēc filozofa Harija Gordona  Frankfurta (Harry 

Gordon Frankfurt) (1988) viedokļa, indivīds ir patstāvīgs un sabiedriski aktīvs, ja viņam vai 

viņai piemīt “otrās nozīmes vēlmes”, t.i., viņš/viņa vēlas, lai konkrētas tieksmes piederētu pie 
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viņa/viņas gribas. Identitāte kā sevis vienotība un pastāvība var tikt realizēta caur piepūli un 

sniegumiem, pašpieredzes ceļā veidojot unikālu, vienotu, autobiogrāfisku “sevi” (Northoff, 

2013). Integrējot dažādas vai pat konfliktējošas lomas nozīmē to pastāvīgu transformēšanu uz 

bezkonflikta vai mazāk konfliktējošu vienotību, kas tad arī rada unikālu autobiogrāfisku cilvēka 

dzīves vēsturi, par kuru esam atbildīgi. Termins “vēstījuma identitāte” (narrative identity) 

atspoguļojas “sevis” nepārtrauktībā cauri laikam un dažādiem apstākļiem, kā arī personas spējā 

izveidot biogrāfisku dzīves stāstu, kurā integrē savu personīgo identitāti. Vēstījuma jeb 

aprakstošā identitāte vienmēr ir saistīta ar indivīda apkārtējo vidi un praktisko darbību, rezultātā 

kļūstot pieejamai kultūras naratīvam: reliģijai, sabiedrībai, skolai, valstij, ģimenei, autoritātēm, 

vienaudžiem, draugiem (Appiah, 2005). Līdz ar to vēstījuma pieeja norāda pāreju uz sociāli 

balstītu modeli, kurš ietver “sevi” paša identitātē un, konkrētāk, morālo attīstību, kura 

koncentrējas uz intersubjektivitāti: “es” savā identitātē ir iemiesots, relatīvs un būtībā dialoģisks 

(Day, Tappan, 1996). 

Mēģinājumi analizēt indivīda kvalitatīvo identitāti ar tai paredzētiem vai 

nepieciešamiem tādiem kritērijiem kā ķermeņa uzbūve, smadzeņu darbība, atmiņa un 

psiholoģiskā līdzsvarotība (Nooan, 1990) nonāk līdz konkrētiem ierobežojumiem. Šādu 

kritēriju meklēšana, kuru veic analītiskie filozofi, tiek traktēta no trešās personas skatu punkta, 

kurš koncentrējas uz personu kā objektu vai faktu esošajā pasaulē (Glas, 2006). Kritēriji ir 

nepieciešami jebkuram pētījumam, tie ir pētījuma priekšmeta vērtēšanas un analīzes pamatā. 

Arī pētot ar identitāti saistītus jautājumus, kā profesionālo identitāti, ir nepieciešami kritēriji, 

un tie ir jāpielāgo pašas identitātes būtībai, koncentrējoties nevis uz ārējām pazīmēm un to 

raksturojumu, bet gan katra indivīda pašvērtējumu un pašanalīzi, kura savukārt var būt daļēji 

vai pilnībā strukturēta. 

D. Solbergers (2013) apgalvo, ka filozofijas skatījumā tiek atklāta iespēja noteikt dažādu 

identitātes perspektīvu sarežģītību to konverģencē, respektīvi, šo perspektīvu atšķirības un 

neatbilstības. Tiek izvirzīts jautājums – kā konstruēt savu “identitātes” modeli, kurš integrē sevī 

tādas perspektīvas kā: 

• fenomenoloģiju, kura apskata būtību, saturu un garīgā stāvokļa izjūtu, un kas attiecas uz 

identitāti – sevi kā tūlītēji piedzīvotu apziņā; 

• prāta filozofiju, kura koncentrējas uz loģiskiem savienojumiem un zināšanu 

sistematizēšanu par prāta darbību; 

• kognitīvo zinātni, kura veido prāta darbības modeļus kā pamatu turpmākiem empīriskiem 

identitātes pētījumiem, tieši aplūkojot tādus jēdzienus kā pašpietiekamība un saistība ar 

“sevi”; 
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• sociālo zinātni, kā arī personības psiholoģiju, kura apskata cilvēku attieksmi pret sevi un 

dažādām sabiedriskām lomām, kā arī abu parādību mijiedarbību (Sollberger, 2013). 

Tādējādi identitāte pārvēršas par “izveido pats” projektu, kur galvenie uzdevumi 

pašizveidotajai identitātei ir: būt gatavam izmantot daudzās iespējas, kuras sniedz dzīve, 

pielāgoties mainīgajam dzīves ritmam un vajadzībām. Identitātes pētījumi joprojām ir aktuāli, 

jo mainās gan cilvēks, gan viņa apkārtējā vide un sabiedrība. Tomēr var sākt konstruēt 

identitātes struktūru ar komponentiem, kuri būtu izturīgi pret šīm izmaiņām, tomēr saturā 

dinamiski. Identitāti pētot, uzmanība ir jāpievērš tieši pētāmajam indivīdam un viņa izpratnei 

par sevi, nevis novērojumiem no malas. 

 

Secinājumi  

 

1.  Identitāte ir parādība, kuras saturu veido atsevišķas daļas, tādas kā sabiedrībā 

ieņemamās lomas, vērtības, ieradumi, prasmes un dotības, pieredze un dzīves gājums. 

2. Identitāte ir emocionālo un kognitīvo stāvokļu iekšējās saskanības pakāpe un 

mijiedarbība ar apkārtējo vidi sociālās situācijās. 

3. Identitāte ir cilvēka attīstībā esoša iekšējā vienotības izjūta, kas rada pašapziņas 

nepārtrauktību/ transcendentalitāti. 

4. Par indivīda identitātes būtību var spriest tikai no katra indivīda pašvērtējuma, tādā 

veidā objektīvi iegūstot datus. 

 

1.1.2. Identitāte un profesionālās identitātes komponenti psiholoģijā 

 

Šajā apakšnodaļā tiks aplūkota identitāte un profesionālās identitātes ckomponenti 

psiholoģijā. Tiks meklētas atbildes uz jautājumiem: “Kāda ir identitātes būtība?”, “Kā veidojas 

identitāte?”, “Kādi ir profesionālās identitātes komponenti psiholoģijā?” 

Jau 20.gs. sākumā atklājās identitātes problēmas esība, kura šī gadsimta beigās kļuva 

par vienu no galvenajām tēmām Rietumu sabiedrībās. Šīs sabiedrības demonstrēja augstu 

sociālo pārmaiņu līmeni vērtību un normu kontekstā, tātad desinhronizēta un atraisītāka ir 

izpratne par ģimeni, profesionālo izglītību, nodarbinātību u.c. Psiholoģijā pievērsta pastiprināta 

uzmanība identitātes izpētei tieši pusaudžu vecumposmā, jo pusaudžu vecuma indivīdi izjūt 

stabilitātes trūkumu, atzīstot un pieņemot vērtības, normas, ilgtermiņa mērķus tādās būtiskās 

dzīves jomās kā ģimene, reliģija, morāle, profesionālā orientācija, politika, sociālā un nacionālā 

piederība, kā arī seksuālā orientācija, seksualitāte un dzimums. Līdz ar to pusaudži tiek 

izaicināti ar uzdevumu “izveidot savu identitāti, nepaļaujoties uz iepriekšējo paaudžu 
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modeļiem.” (Paris, 1996) Tādēļ šīs nodaļas ietvaros tiks pievērsta uzmanība arī pusaudžu 

identitātes veidošanās procesam. 

Ja koncentrējas uz jēdzienu “iekšējā vienotības izjūta”, identitāti var aplūkot kā indivīda 

“attiecības ar sevi” un “sevis uztveres” struktūru un formu. Šajā gadījumā identitāte 

atspoguļojas kompetencēs un indivīda spējā komunicēt, mijiedarboties, integrēt un sintezēt 

dažādus emocionālos stāvokļus, sociālās lomas, vērtības, pārliecības un identificēšanos ar 

grupu  u.c. (Sollberger, 2013). 

Ēriks Eriksons (Erik Erikson) apgalvo, ka jēdziens “identitāte” nozīmē abus: gan 

uzstājīgu vienotību sevī, gan uzstājīgu vēlmi dalīties kādā būtiskā rakstura iezīmē ar citiem. 

Vienā gadījumā tas attiecināms uz apzinātu savas identitātes izjūtu; otrā gadījumā - tie būs 

neapzināti centieni panākt sava personīgā rakstura nepārtrauktu esamību; treškārt, kā “Ego” 

sintēzes slēptās darbības kritērijs; visbeidzot, kā solidaritātes uzturēšana ar grupas ideāliem un 

identitāti. Dažos aspektos šis termins var likties neformāls un naivs, citos - neskaidri saistīts ar 

esošajiem jēdzieniem psihoanalīzē un socioloģijā (Erikson, 1980).  

20.gs. beigās, 21.gs sākumā ir veikti pētījumi, kuri parāda saistību starp identitātes 

dimensijām un dažādiem personības un sabiedrības mainīgajiem apstākļiem, ieskaitot 

labklājību (Marcia, 1993; Luyckx Goossens, Soenens, Beyers, Vansteenkiste, 2005; Crocetti, 

Rubini, Meeus, 2008). Ja runa ir par identitātes veidošanos un ar to saistītajiem procesiem, 

analizēto pētījumu subjekti psiholoģijā lielākoties ir pusaudži, jo tieši ar pusaudžu vecumu 

saistītās krīzes un mainīgie personības attīstības procesi, pāreja no vienas uz citu lomu identitāti, 

spilgti ietekmē identitātes veidošanos. 

Pusaudžu vecums iezīmē pāreju no bērnības uz pieaugušo dzīvi. Šajā periodā indivīdiem 

pakāpeniski pārveidojas paļaušanās no bērnības identifikācijām (t.i., vecāku mācītā) uz pašiem 

savu vērtību un ētikas attīstīšanu. Citiem vārdiem sakot, indivīdiem ir jāizveido jauna sevis 

vienotības un nepārtrauktības izjūta pēc bērnības identifikāciju atspēkošanas. Šī mērķa labad 

viņiem ir jāattīsta stabilu normu, vērtību kopa, kā arī dažādas apņemšanās (atsauces uz 

ierobežojumiem), kuras vadītu ikdienas aktivitātēs. Šī sevis vienotības un nepārtrauktības izjūta 

var tikt dēvēta par identitāti (Erikson, 1950).  

Pēc E.Eriksona uzskatiem, indivīda identitāte var tikt aplūkota nogrieznī, kura 

diapazons sākas ar “apjukumu lomās” (t.i., stabilas identitātes neesamība) līdz “identitātes 

sintēzei” (t.i., veiksmīgas identitātes sasniegšanai). Eriksons raksta par identitāti klīniskā un 

figurālā ziņā, tomēr šai teorijā trūka precizitātes un detalizējuma (Coˆte´, Levine, 1987). Džeims 

Marsija (James Marcia) bija viens no pirmajiem, kurš tālāk attīstīja E.Eriksona teoriju, 

iepazīstinot ar identitātes paradigmu (ego identity status paradigm), kura palīdzētu virzīt 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4415320/#B35
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4415320/#B30
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4415320/#B11
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identitātes veidošanās procesa empīriskos pētījumus (Marcia, 1966). Šī paradigma koncentrējas 

uz diviem pamatprocesiem vai identitātes veidošanās pamatblokiem: izpēte un apņemšanās. 

Pastāv arī alternatīvu identitātes noteikšanas sfēru salīdzināšana, apņemšanās vai 

“nodošanās kaut kam” nosaka dažādu alternatīvu izvēli un iesaistīšanos dažādās aktivitātēs, 

kuras vērstas uz šo izvēļu īstenošanu. Līdz ar to identitātes veidošanās paradigma, kuru apraksta 

Elizabeta Kročeti (Elisabetta Crocetti), Monika Rubīni (Monica Rubini), un Vims Mēuss (Wim 

H J Meeus) (2008), parāda E.Eriksona atklājuma būtību, ka pusaudžu vecumā sevis vienotības 

izjūta, kura balstījās uz agrākiem pieņēmumiem, tiek vairākkārt apšaubīta, t.i., pusaudži 

apšauba tos iepriekšējos priekšstatus, autoritātes, uz kurām balstījās viņu viedoklis.  

E. Kročeti, M. Rubīni, V. Mēuss (2008) “pārskatīšanas” jeb “pārdomāšanas” 

konceptualizācija var tikt uztverta kā ļoti tuva E.Eriksona (1950) aprakstītajam identitātes 

veidošanās procesam. Šādas “pārskatīšanas” dimensijas iekļaušana ļauj veiksmīgāk analizēt 

identitātes veidošanās procesu. Pārskatīšana un apņemšanās atspoguļo divas pretējas darbības. 

Apņemšanās atspoguļo drošības izjūtu, kamēr pārskatīšana (lietu pārdomāšana) izraisa pretējas 

izjūtas un apskata šīs drošības apšaubīšanu (Meeus, van der Schoot, Keijsers, Schwartz, Branje, 

2014).  

Dž.Marsija (1966) izvirzīja “izpētes” un “apņemšanās” dimensijas, lai notvertu 

individuālās atšķirības procesā, kad pusaudži risina ar identitāti saistītas problēmas un veido ar 

identitāti saistītas apņemšanās. Tādā veidā Dž. Marsija koncentrējās uz lēmumu pieņemšanu, 

kas veidojas kā uzvedības/biheiviorālie pieturpunkti identitātes veidošanās procesā. “Izpēte” 

tika formulēta kā pakāpe, līdz kurai pusaudzis meklē dažādas mērķu, vērtību un pārliecību 

alternatīvas. “Apņemšanās” tika formulēta kā pakāpe, līdz kurai indivīds ir pieņēmis pamatotas 

izvēles par svarīgiem ar identitāti saistītiem jautājumiem. Pārklājot šīs dimensijas, Dž. Marsija 

izvirzīja četrus identitātes stāvokļus vai veidus: sasniegums (augsta apņemšanās, augsta izpēte), 

bloķēšana (augsta apņemšanās, zema izpēte), moratorijs (zema apņemšanās, augsta izpēte), 

difūzija (zema apņemšanās, zema izpēte) (sk. 2.attēlu).  
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 .attēls. Identitātes dimensijas (autore pēc Dž. Marsija, 1966) 

Dž. Marsija izveidotās dimensijas ir diezgan universāls jaunas identitātes veidošanās 

procesa apskats, kurš var tikt piedāvāts ne tikai kā pusaudžu, bet arī kā jaunas profesionālās 

identitātes veidošanās sākumposms. Bieži vien deju pedagoga/dejotāja profesijas apsvēršana 

veidojas tieši pusaudžu vecumposmā. Latvijā jauniešiem ir iespēja apmeklēt ne tikai 

neskaitāmas deju studijas/pulciņus/grupas bet arī privātās deju skolas, deju programmas 

dažādās Latvijas mūzikas vidusskolās un visbeidzot Rīgas horeogrāfijas vidusskolu (klasiskās 

dejas un laikmetīgās dejas programmās), ar ko arī jaunieši demonstrē vēlmi savu profesiju 

attīstīt dejas nozarē – izpildītājmākslā, horeogrāfijā, pedagoģijā. Līdz ar to šīs dimensijas ir 

integrējamas arī deju pedagogu karjeras izvēles posmā/studiju procesā/ profesionālās darbības 

sākumposmā kā jaunas profesionālās identitātes veidošanās process, kur: 

• identitātes difūzija (Diffusion) – stāvoklis, kurā jaunajam dejotājam nav izjūtas, ka 

tam būtu izvēle; viņš vēl nav izveidojis sevī apņemšanos vai nav piesaistījies, nodevies savai 

profesijai, kā arī vēl nemēģina to darīt; 

• identitātes bloķēšana (Foreclosure) – stāvoklis, kurā dejotājs jūtas gatavs 

apņemties/nodoties kaut kāda veida profesionālajām lomām, vērtībām vai nākotnes mērķiem, 

saistītiem ar profesiju. Jaunajiem profesionāļiem/ studentiem vai arī pusaudžiem, kuri vēlas 

studēt dejas pedagoģiju/horeogrāfiju, ir tieksme piemēroties citu cilvēku pieredzei, kas attiecas 

uz viņu nākotni, piemēram, pilnībā uzticēties saviem deju pedagogiem, gatavojoties 

iestājeksāmeniem, izvēloties studiju programmu, nākotnes plānus. Šie indivīdi nav izpētījuši 

visu iespēju klāstu un vēl nav piedzīvojuši krīzi. 

• identitātes moratorijs (Moratorium) – stāvoklis, kurā deju pedagoģijas studenti 

pārdzīvo identitātes krīzi, izpētot vairākas apņemšanās un ir gatavi izdarīt izvēli, tomēr 

pagaidām vēl nav nodevušies šīm izvēlēm. 

Zems Krīzes līmenis (meklējumi vai pētīšana) A AugsAugsts 

S
ai
st
īb
u
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īm
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is

 

Difūzija (Diffusion) 

• Zems identitātes līmenis 

(saistība/Nodošanās) 

• Zems meklēšanas/izpētes 

līmenis (krīze) 

Moratorijs (Moratorium) 

• Zems identitātes līmenis 

• Augsts meklēšanas/izpētes 

līmenis (krīze) 

 

Bloķēšana (foreclosure) 

• Augsts identitātes līmenis 

(saistība/Nodošanās) 

• Zems meklēšanas/izpētes 

līmenis (krīze) 

Sasniegums (achievement) 

• Augsts identitātes līmenis 

(saistība/Nodošanās) 

• Augsts meklēšanas/izpētes 

līmenis (krīze) 

 

Augsts 
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• identitātes sasniegums (Achievement) – stāvoklis, kurā topošie deju pedagogi ir 

pārdzīvojuši identitātes (profesionālās identitātes) krīzi un ir nodevušies savai izvēlei – 

noteiktām lomām vai vērtībām, kā arī kritiski analizējuši savu deju pedagogu darbību un ir 

spējīgi paši izvēlēties savas profesionālās darbības saturu. 

Šie stāvokļi nav noteikti un tos nevar aplūkot kā secīgus noteiktā kārtībā. 

Pētījumi par identitātes veidošanās procesu ir attīstījušies, sākot ar E.Eriksona (1950) 

darbu, cauri Dž. Marsija (1966) empīriskajām konceptualizācijām, turpinot ar koncepcijām 

(Crocetti, Rubini, Meeus, 2008), kurās tiek uzsvērta uz procesu orientēta identitātes veidošanās. 

Ar identitātes veidošanos var saistīt arī tādas jomas kā nodarbinātība, reliģija un 

politiskā piederība (Marsija, 1966), draudzība, iepazīšanās ar pretējo dzimumu (satikšanās) un 

dzimumu lomas (Grotevant, Thorbecke, Meyer, 1982). 

Iespaidojoties no Dž.Marsija identitātes dimensijām un nesenākiem identitātes 

veidošanās procesa pētījumiem (Bosma, Kunnen, 2001; Grotevant, 1987), atsevišķi autori  

(Luyckx, Schwartz, Berzonsky, Soenens, Vansteenkiste, Smits, Goossens, 2008) attīstīja 

identitātes veidošanās modeli, kas sastāv no piecām atšķirīgām, bet savstarpēji saistītām 

identitātes dimensijām, lai atklātu identitātes veidošanās procesu mūsdienās. 

Papildinot Dž.Marsija identitātes veidošanās modeli, Kūns Lueikss (Koen Luyckx), Liks 

Gosenss (Luc Goossens), Barts Sūnenss (Bart Soenens) un Vims Beijerss (Wim Beyers) (2006), 

pārsauca “izpētes dimensiju” par – izpēti plašumā (exploration in breadth), kā arī piedāvāja vēl 

vienu izpētes veidu – izpēte dziļumā (exploration in depth). Apņemšanās dimensija tika 

pārsaukta kā “apņemšanās realizācija” (Luyckx, Goossens, Soenens, & Beyers, 2006). Tika arī 

izvirzīta “identificēšanās ar apņemšanos” (Grotevant, 1987) kā svarīgs identitātes veidošanās 

faktors. 

Šīs četras identitātes dimensijas (izpēte plašumā, izpēte dziļumā, apņemšanās veikšana, 

identificēšanās ar apņemšanos) tika integrētas vienotā modelī, nosakot identitātes veidošanos 

(Luyckx, Goossens, et al. 20061; Luyckx, Goossens, et al. 20062). Nedaudz vēlāk (Luyckx, 

Schwartz, et al. 2008) paplašināja arī šo četru dimensiju modeli, iekļaujot tajā piekto dimensiju 

– reflektīvo izpēti (ruminative exploration). Šī dimensija analizē identitātes izpētes procesu ar 

tādu raksturojošo darbību kā vilcināšanās, neizlēmība, kļūdaina lēmumu pieņemšana (Trapnell 

& Campbell, 1999).  

Psiholoģijas zinātnē Dž. Marsija izveidotais modelis ir veicinājis daudzu pētnieku 

interesi, tas ticis arī sašaurināts līdz trīs dimensijām (Crocetti et al. 2008),  kā arī pētītas šī 

modeļa dimensijas (apņemšanās izpētes dziļumā un apņemšanās pārskatīšanas) ilgtermiņā 

(Klimstra, Hale, Raaijmakers, Branje, & Meeus, 2010). Kopumā šie pētījumi parāda, ka ir 

novērojams gan identitātes veidošanās sākumposms un vēl neizveidojušās identitātes 
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problēmjautājumi, gan dažādi identitātes veidošanās starpposmi un krīzes, gan arī pilnībā 

izveidojusies, bet noslēgta identitāte, kas ierobežo jaunu izpēti un iespējas mainīties (Luyckx, 

Schwartz, Goossens, Beyers, Missotten, 2011). 

Pētījumi psiholoģijā vedina spriest, ka identitātes veidošanās procesam ir saikne ar 

neskaitāmiem mainīgajiem, piemēram, labklājību (Berzonsky, Cieciuch, 2014; 2016). Marija 

Klima (Maria Kłym) un Jans Cecjuhs (Jan Cieciuch) (2015) izveidoja agrīnās identitātes izpētes 

skalu (Early Identity Exploration Scale), kurā veica pētījumu, analizējot 12 sfēras agrīnā 

pusaudžu vecumposma identitātes attīstībā: fizisko izskatu, brīvo laiku, ģimeni, darbu, 

drauga/draudzenes attiecības, savas vietas uztveri dzīves ciklā, pašrefleksiju, nākotni, skatu uz 

dzīvi un attieksmi pret noteikumiem. 

Lai attīstītos nobriedusi, elastīga un saskanīga identitāte, ir nepieciešams līdzsvars starp 

asimilāciju un pielāgošanos (Luyckx, et al, 2011). Identitātes attīstība ir izmaiņas apņemšanās 

spēkā un kvalitātē, un apņemšanās ir process, nevis iznākums. Šī apņemšanās tiek pastāvīgi 

vērtēta un uzturēta vai mainīta šīs vērtēšanas rezultātā un netiek demonstrēta kā identitātes 

veidošanās procesa beigu punkts (Bosma, Kunnen, 2001). 

Ruthelēna  Joselsone (Ruthellen Joselson) (1996) konkrētāk aprakstīja savstarpējās 

saistības starp “sevi” un “sociālo pasauli” un ierosināja aplūkot identitāti no sociālā aspekta. 

Rezultātā identitāte tika analizēta kā sociāli konstruēta parādība, un tajā tika iekļautas sociālās 

identitātes (rases, dzimuma, sociālā statusa, seksuālā identitāte), kas rezultējās jaunā identitātes 

konceptualizācijā (Kroger, 2004; Torres, Jones, & Renn, 2009). 

Identitāte ir nozīmju kopums, kas definē indivīdu, kad viņš/viņa ir ieņēmis konkrētu 

lomu sabiedrībā, konkrētu dalību grupā vai konkrētas rakstura iezīmes, kuras identificē viņu kā 

unikālu personu (Burke, Stets, 2009). Apstiprināšana kādā sociālā/grupu identitātē sniedz 

vispusīgu spēju justies vērtīgam un cienīgam. Kādas lomu identitātes pieņemšana nodrošina 

efektivitātes vai kompetences izjūtu, un personas identitātes iegūšana rada izjūtu, ka cilvēks ir 

patiess pats pret sevi (Burke, Stets 2014).Tiek izvirzīta kodola identitāte, kura satur stabilu 

personības īpašību kopumu. Apkārt kodola identitātei ir lomu identitāte – kā indivīds domā un 

uzvedas konkrētā sociālajā pozīcijā - sociālā identitāte, kura atspoguļo nozīmi būt kādā grupā 

(organizācijā, profesijā, ģimenē, sabiedrībā u.c.). Tātad, ja identitāte atbild uz jautājumu: “Kas 

es esmu?”, tad sociālā identitāte atbild uz jautājumu: “Kas esam mēs?”, un tas var mainīties 

atkarīgi no grupas īpatnībām – inženieris, menedžeris, uzņēmējs, laulātais draugs, vecāks, 

brālis/māsa (Turner & Onorato, 1999) vai, piemēram, deju pedagogs. 

Abrahams Maslovs (Abraham Maslow) akcentē fundamentālās vajadzības, kuras piemīt 

visiem cilvēkiem, - vajadzību pēc drošības, mīlestības, cieņas, pašcieņas, pašaktualizācijas. A. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4415320/#B5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=K%26%23x00142%3Bym%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25983707
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=K%26%23x00142%3Bym%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25983707
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cieciuch%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25983707
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Maslovs uzskata, lai cik liels individuālists ir cilvēks, viņš nespēj iztikt bez citiem cilvēkiem 

(Maslow, 1999). 

Henrijs Tadžfels (Henri Tajfel) (1981) definē sociālo identitāti kā to cilvēka paštēla 

daļu, kas izriet no viņa zināšanām par piederību sociālajai grupai (grupām), vērtībām un 

emocionālā nozīmīguma, ko viņš piešķir šai piederībai. Iespējamas dažādas sociālās identitātes: 

dzimuma, ģimenes, reliģiskā, etniskā, nacionālā, profesionālā un citas (Dirba, 2003). 

Sociālā identitāte apskata grupu procesus, grupas iekšējās attiecības un sociālo “Es” 

(Pearce II, 2013). Cilvēks izveido unikālu identitāti kā indivīds un paralēli attīsta sociālo 

identitāti, balstoties uz grupām, kurās viņš jūt piederību (Tajfel, 1982), turklāt tuvums, līdzība 

vai kopīgas intereses var novest pie sevis kategorizācijas, kura savukārt veicina sociālās 

identitātes apzināšanos (Hogg, Abrams, Otten, Hinkle, 2004). 

Identitātes izpētes un identitātes veidošanās procesa analīzes gaitā bieži tiek pieminētas 

dažādas lomas, kuras indivīds ieņem. Gan lomas, gan tēls akcentējas kā būtiski identitātes 

komponenti. Šie komponenti varētu ietekmēt ne tikai identitāti vispār, bet arī profesionālās 

identitātes veidošanos un saturu. 

Sjūzena Džounsa (Susan R Jones) un Marilu Makjūena (Marylu K McEwen) (2000) 

izveidoja “Identitātes daudzdimensiju modeli” (Model of Multiple Dimensions of Identity) kas 

konceptualizēja attiecības starp sociāli konstruētām identitātēm (rases, dzimuma, kultūras, 

reliģijas, seksuālās orientācijas, sociālā statusa) un kodola identitāti (personīgās iezīmes un 

īpašības) (sk. 3.attēlu). 
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3.attēls. Identitātes daudzdimensiju modelis (MMDI) (Jones, McEwen, 2000) 

Šajā modelī kodols ir indivīda identitāte. Indivīda identitāti ietekmē apkārt esošās 

dinamiskās sociālās identitātes, pie kurām pieder arī profesionālā identitāte. Šīs sociālās 

identitātes atrodas saskarē ar tādiem identitāti ietekmējošiem un veidojošiem faktoriem kā 

ģimenes vēsture, sociokulturālie apstākļi, pieredze, karjeras izvēle un dzīves plānošana. Bet vai 

un kā identitāte atrodas šo sociālo identitāšu ietekmē, vai arī identitāte satur sevī dažādas 

sociālās identitātes? Jebkurā no šiem gadījumiem ir vērts ņemt vērā arī apkārtējos apstākļus, 

kuri ietekmē gan sociālās identitātes, gan indivīda identitāti kodolā. Šīs mijsakarības arī piešķir 

unikalitāti katram indivīdam viņa identitātes un profesionālās identitātes veidošanās procesā. 

Apskatot sevis kategorizācijas jēdzienu sociālās identitātes kontekstā, var konstatēt, ka 

indivīds novērtē grupas piemērotību savai personas identitātei un grupa savukārt izskata 

indivīda piemērotību un gatavību pievienoties. Lai kļūtu par dalībnieku kādā sociālā grupā, 

indivīds pieņem grupas noteiktās normas, uzskatus un vērtības, kuras var konfliktēt ar indivīda 

personīgajām normām, uzskatiem un vērtībām (Ashforth, Mael, 1989). Pieņemt un realizēt šos 
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lēmumus ir jaunas identitātes veidošanās pamats. Sevis kategorizācijas un sociālās identitātes 

teoriju (Tajfel, 1981; Turner, Hogg, Oakes, Reicher,Wetherell, 1987) galvenais stūrakmens ir 

aplūkot sociālās kategorijas kā svarīgu sevis definēšanas un pašapziņas daļu. 

Elizabete Kesidija Pārkere (Elizabeth Cassidy Parker) (2017) kā vairāk strukturētu 

sociālo identitāti aplūko “sieviešu kora dziedātājas” un kā grūtāk aptveramu sociālo identitāti 

piemin “amerikānieti”. Aplūkojot šādus piemērus, konstatējams, ka cilvēks sevi veido no 

daudzām sociālajām identitātēm (Sharma, Sharma, 2010). Sociālā identitāte ir arī dinamiska – 

kamēr indivīds identificē sevi ar kādu vienu aspektu no savas dzīves, viņš tikmēr modificē citas 

identifikācijas (Abrams, 1989). Tātad indivīda identitāte kopumā ir dinamiskas mijiedarbības 

process starp personību un sociālo kontekstu (Korte, 2018). 

Sociālās identitātes teorija skar trīs indivīda darbības procesus: kategorizāciju (indivīdi 

kategorizē sevi grupās); identifikāciju (cilvēki identificē citus grupas dalībniekus kā līdzīgus 

sev, savukārt citu grupu dalībniekus kā atšķirīgus); salīdzināšanu (indivīdi salīdzina sevi ar 

citiem un tādā veidā aplūko sevi kā grupas dalībnieku) (Morison, O Boyle, 2008). Tiek iekļautas 

tādas sociālo identitāšu grupas kā ārpusskolas sporta nodarbības, vizuālās mākslas un skatuves 

mākslas studijas, vienaudžu grupas, spēļu grupas, skolas pulciņi, reliģiskās piederības, 

akadēmiski orientētas nodarbības (Knifsend, Juvonen, 2014).  

Analizējot indivīda identitātes un sociālo identitāšu mijiedarbību, var konstatēt, ka 

identitātes daudzdimensiju modelis izskaidro identitātes un sociālo identitāšu attiecības. 

Indivīda identitāte – kā kodols - var arī tikt ietekmēta, un indivīds var mēģināt apslāpēt savas 

patiesās vēlmes kādas sociālās grupas vai apkārtējās vides iespaidu dēļ. Tomēr šāda veida 

“pakļaušanai” ir noteiktas robežas un ilgstoša identitātes nelabvēlīga ietekmēšana var 

rezultēties pat ar veselības traucējumiem, līdz ar to harmoniskas sociālās identitātes veidošanās 

process pamatojas paša indivīda identitātes saturā. 

Savā pētījumā Hongrjuna Vu (Hongryun Woo) (2013) profesionālo identitāti apskata kā 

prāta stāvokli, kurš kategorizē indivīdu kā konkrētas profesijas pārstāvi, un laika gaitā šis 

process attīstās. Pētījuma gaitā ir nonākts pie secinājumiem, ka profesionālā identitāte sastāv 

no zināšanām par profesiju un tās filozofiju, ekspertīzi, kas nepieciešama kā profesijas 

pārstāvim, izpratnes par profesionālajām lomām, attieksmēm pret profesiju un sevi, 

iesaistīšanās darbībām un uzvedības, kas tiek gaidīta no profesijas pārstāvja un mijiedarbības 

ar citiem nozares profesionāļiem (Woo, 2013; Woo, Henfield, 2015). 

Zināšanas par profesiju tiek aprakstītas kā pamata zināšanas un izpratne par profesiju, 

ieskaitot vēsturi, profesionālās sagatavotības standartus, ētikas standartus u.c. Profesijas 

filozofija tiek definēta kā uzskatu sistēma, kas izceļ un uzsver izvēlēto profesiju, atšķirot to no 

citām. Profesionālās lomas un ekspertīze tiek raksturotas kā zināšanas par profesijas dažādajām 
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lomām. Attieksme atspoguļo indivīda profesijas uztveri (lepnums par profesionālajiem 

uzskatiem un nākotni), kā arī attieksmi pret profesiju. Iesaistīšanās darbības tiek formulētas kā 

profesionālu darbību un rīcību kopums, kuru praktizē indivīds kā profesijas pārstāvis (ētikas 

standartu demonstrēšana, profesionālā iesaistīšanās sabiedriskajā darbā, iesaistīšanās 

asociācijās, konferencēs, pētniecība, jaunākās profesionālās literatūras izpēte). Mijiedarbība 

pētījuma ietvaros tiek apskatīta kā darbības, ko indivīds veic profesionālajai attīstībai (Woo, 

2013).  

Māra Vidnere secina, ka pedagoga profesionālās identitātes apzināšanai, tās izpratnei 

un izpētes pedagoģiski psiholoģisko pamatu analīzei ir teorētiska un praktiska nozīme pedagoga 

pašidentitātes, profesionālās identitātes, pašapziņas un pašrealizācijas pašvērtējumā. 

Sabiedriskās sistēmas situācijā zinātnisko pētījumu mērķu īstenošanai informācijas tehnoloģiju 

un masu informācijas līdzekļu lietošanai pedagoga profesionālās identitātes izpratnei ir īpaša 

nozīme (Skolotāja profesionālā identitāte, 2019). 

 

Secinājumi 

1. Identitāte ir personības kvalitāte, kuru raksturo vienotība sevī, vēlme atklāt un 

saskaņot savas rakstura iezīmes ar citiem, tās veidošanās sākas no agrīnā pusaudžu 

vecumposma un parāda iespēju integrēt šī procesa dimensijas arī sociālo identitāšu  

(tai skaitā profesionālās identitātes) veidošanās posmos. 

2. Ar pašvērtējumu identitāte pastāvīgi attīstās personības veidošanās procesā un 

mijiedarbībā ar sabiedrību un apkārtējo vidi. 

3. Psiholoģijā profesionālās identitātes kā vienas no sociālajām identitātēm komponenti 

ir profesionālās zināšanas un to ekspertīze, izpratne par profesionālajām lomām, 

attieksmēm pret profesiju un sevi, sociālā iesaistīšanās un uzvedība, mijiedarbība ar 

citiem nozares profesionāļiem. 

 

1.1.3. Profesionālās identitātes komponenti pedagoģijā 

 

Šajā apakšnodaļā uzmanība tiks vērsta uz profesionālās identitātes būtību un saturu 

pedagoģijā un atbildēts uz jautājumiem: “Kā tiek pētīta pedagogu profesionālā identitāte un kas 

to ietekmē?”, “Kas ir profesionālā identitāte pedagoģijā?”, “Kādi ir deju pedagoga 

profesionālās identitātes komponenti?” 

2000. gadā tika publicēts pētījums par pedagogu profesionālās identitātes uztveri 

(Beijaard, Meijer,Verloop, 2000), kura autori apgalvo, ka identitātes jēdziens zinātnes literatūrā 

ir definēts dažādi. Profesionālās identitātes jēdziens tiek saistīts ar pedagoga tēlu (Knowles, 

1992; Nias, 1989) un pamatots, ka šis pašu izveidotais tēls spēcīgi ietekmē to, kā pedagogi 
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māca, kā viņi pašattīstās savā profesijā un veido attieksmes pret izmaiņām izglītībā kopumā. 

Profesionālās identitātes pētījumos uzsvars tiek likts arī uz pedagoga profesionālajām lomām 

(Goodson, Cole, 1994; Volkmann & Anderson, 1998), gan apskatot to saistību ar citiem 

jēdzieniem, gan neskarot tos, un uz pašvērtējumu, kas ir svarīgs profesionālās identitātes 

attīstībā (Cooper, Olson, 1996; Kerby, 1991). Turklāt profesionālā identitāte attiecas ne tikai uz 

koncepcijām un gaidām, ko izvirza citi cilvēki, ieskaitot plaši izplatītos priekšstatus par to, ko 

pedagogam būtu vēlams zināt un darīt, bet arī uz to, ko paši pedagogi izvirza par svarīgu savā 

profesionālajā darbībā un dzīvē, balstoties gan uz savu pieredzi, gan praksi, gan profesionālo 

sagatavotību (Tickle, 1999). Abas profesionālās identitātes šķautnes šķiet cieši saistītas, tomēr 

no zinātnieku viedokļa dažādi izceltas.  

2013. gadā tika publicēts pētījums (Beijaard, Meijer, Verloop, 2013), kur, analizējot 

attiecīgo literatūru laika posmā no 1988. – 2000. gadam, tika konstatēts, ka daudzi pētījumi 

skāra pedagogu profesionālās zināšanas. Tomēr tikai dažos gadījumos tika apskatītas attiecības 

starp šīm zināšanām un profesionālo identitāti. Pētījuma autori secina, ka turpmāk pētījumos 

par pedagogu profesionālo identitāti ir jāpievēršas attiecībām starp tādiem nozīmīgiem 

jēdzieniem kā “pats” un “identitāte”, konteksta lomai, kas varētu būt nozīmīgi, modelējot 

pētījumus par pedagogu profesionālo identitāti (Beijaard, et al., 2013). 

Pedagogu profesionālā identitāte tiek raksturota šādi: 

• profesionālā identitāte nav fiksēta vienība, tā ir sarežģīts process (Clarke, Hyde, 

Drennan, 2013), kura veidošanās un pilnveidošanās ir attīstībā esoša, tajā notiek pieredzes 

atkārtota interpretācija (Kerby, 1991). Pedagoga attīstība neapstājas un tiek skatīta kā 

mūžmācīšanās (Day, 1999). Profesionālās identitātes veidošanās ir ne tikai atbilde uz 

jautājumu: “Kas es esmu šajā mirklī?”, bet arī atbilde uz jautājumu: “Kāds es vēlos kļūt?” 

(Beijaard, et.al. 2000). Profesionālās identitātes veidošanās ir dinamisks process, nevis stabils 

un fiksēts lielums; 

• pedagoga profesionālā identitāte sastāv no apakšidentitātēm (subidentities), kuras 

vairāk vai mazāk harmonizē viena otru. Ar jēdzienu “apakšidentitātes” var apzīmēt arī 

profesionālās identitātes komponentus, jo būtībā tie veic līdzīgas funkcijas. Apakšidentitātes 

jeb komponenti norāda uz dažādām pedagoga attiecībām ar profesionālās darbības vidi. Daži 

no komponentiem var būt cieši saistīti un veidot pedagoga profesionālās identitātes kodolu, 

kamēr citi var būt mazāk nozīmīgi. Ir diezgan būtiski, lai šie komponenti nebūtu konfliktā viens 

ar otru, t.i., tie būtu līdzsvarā. Pedagogu izglītības sākumā studenti bieži izjūt šādas pretrunas 

(Volkmann & Anderson, 1998). Pieredzējušiem pedagogiem pretrunas var veidoties, 

saskaroties ar izmaiņām izglītībā vai savā darba vidē (Connelly & Clandinin, 1999); 
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• aktivitāte ir svarīgs profesionālās identitātes attīstību veicinošs faktors. Pedagogiem ir 

jābūt nepārtrauktā darbībā, rūpējoties par savu profesionālo attīstību. Var apgalvot, ka 

profesionālā identitāte kā parādība „nepieder”  pedagogiem, pedagogi to lieto, lai piešķirtu jēgu 

sev kā profesionāļiem (Coldron & Smith, 1999). 

Identitāte var tikt formulēta kā dažādās nozīmes, kuras indivīds piešķir sev, kā arī 

nozīmes, kuras viņam piešķir citi (Beijaard, 1995). Mūsdienās identitātes veidošanās tiek 

pieņemta kā nepārtraukts process, nepārtraukta pieredzes interpretācija (Kerby, 1991). Caur 

pašvērtējumu identitāte veidojas, attīstās un pārveidojas mijiedarbībā ar citiem (Cooper & 

Olson, 1996). Gan pašvērtējums, gan identitāte ir daļa no paštēla. Indivīds var justies 

apdraudēts, stājoties pretī pārmaiņām, kuras skar un ietekmē viņa rūpīgi veidoto tēlu. Lai 

samierinātos ar šādām izmaiņām, cilvēki bieži vien veido aizsargstratēģijas, lai piespiedu kārtā 

nevajadzētu uztvert sevi citādāk (Nias, 1987). Tomēr indivīdi bieži vien ir spējīgi attīstīt, 

pielāgot vai pat pilnībā mainīt savu tēlu. Nav pamata pieņemt, ka pedagogi būtu izņēmums.  

Analizējot teoriju par profesionālo identitāti, Jeļena Jakovļeva secina, ka profesionālās 

identitātes būtību var traktēt četros veidos (Jakovļeva, 2009): kā sociālkognitīvu kategoriju, 

psiholoģisku kategoriju, vienu sociālās identitātes aspektu  un arī kā pašnoteikšanos (profesijas 

izvēles procesā). 

Lidija Šneidere (Шнейдер, Лидия Бернгардовна) profesionālo identitāti apraksta kā 

psiholoģisku kategoriju, kas veidojas procesā, kurš virza no pašapziņas uz identifikāciju vai 

atsvešināšanos no profesijas. Lai gan L.Šneidere pārstāv psiholoģiju, viņas pētījums akcentē 

profesionālo identitāti kā starpnozaru pētniecības tematu un tai skaitā - arī pedagoģijas. 

Profesionālā identitāte ir apzināšanās par piederību kādai profesijai vai grupai, tā satur trīs 

profesionālās identitātes komponentus: tipiskā ideālā profesionāļa tēla veidošanos, 

personificēšanu (tēla pielāgošanu sev) un personīgo attieksmi pret ideālā profesionāļa tēlu, 

kuras rezultātā rodas konkrētais profesionāļa prototips (Шнейдер, 2001). 

Ausma Špona apgalvo, ka skolotāja profesionālā identitāte ir tiešā mērā saistīta ar brīvi 

izvēlētu profesiju un izteiktu piederības izjūtu profesionāļu sociālajai grupai. Pedagoga 

profesionālā identitāte ietver attieksmes, zināšanas un prasmes, uzskatus, turklāt tie ir 

mērķtiecīgi un atbildīgi apgūti (Skolotāja profesionālā identitāte, 2019). Analizētajos pētījumos 

(Goodson, Cole, 1994; Beijaard 1995; Volkmann, Anderson, 1998;  Weinrach, Thomas, & 

Chan, 2001; Woo, 2013; Skolotāja profesionālā identitāte, 2019) piedāvātie profesionālās 

identitātes raksturojumi tika apkopoti 1.tabulā. 

 

 

 



31 
 

1.tabula 

Profesionālās identitātes satura raksturojums (autores veidots) 

 PI Definīcijas PI raksturojums teorijā 
P

ro
fe
si
o
n
ā
lā
 i
d
en
ti
tā
te
 (
P
I)
 i
r:

 
pielīdzināma profesionālajai realitātei un šīs realitātes 

veidošana ir personīgu un kontekstuālu interpretāciju 

nepārtraukts/notiekošs process (Goodson, Cole, 1994) 

Dinamisks process 

Attīstībā esošs process 

Mijiedarbībā esoša 

Atšķir profesiju no citām 

Balstās indivīda vērtībās 

Mainīties spējīga 

Ietver profesionāļa tēlu un 

lomas 

Specifisku profesionālo 

īpašību kopums 

Piederība grupai, kopai 

dinamiska, tā ar laiku mainās saskarē ar citiem 

cilvēkiem, notikumiem un pieredzi un to var attēlot ar 

nozīmīgām profesijas iezīmēm (Beijaard 1995) 

sarežģīts un dinamisks balanss starp personīgo tēlu un 

skolotāja lomām, kuras viņš uzskata par obligātām 

(Volkmann, Anderson, 1998). 

attiecas uz uzskatu, vērtību un pieņēmumu kopumu, 

kas vērsts uz indivīda izvēlētās profesijas specifiskām 

īpašībām, kas atšķir to no citām profesijām (Weinrach, 

Thomas, & Chan, 2001). 

apzināšanās par piederību kādai profesijai vai grupai 

(Шнейдер, 2001) 

identificējama kā prāta stāvoklis, kas kategorizē 

indivīdu kā izvēlētās profesijas pārstāvi un ar laiku 

attīstās (Woo, 2013). 

ir personības brīvi izvēlēta profesija, izteikta 

piederības izjūta profesionāļu sociālajai grupai, 

mērķtiecīgi un atbildīgi apgūtas attieksmes, zināšanas 

un prasmes pedagoģiskajam darbam un apgūti 

patstāvīgi uzskati par profesijas nozīmību sabiedrībai, 

īpaši bērniem un jauniešiem (Skolotāja profesionālā 

identitāte, 2019). 

 

Balstoties uz 1.tabulā apkopotajiem profesionālās identitātes raksturojumiem, 

promocijas darbā ir izvirzīts pieņēmums, ka profesionālā identitāte top profesionālai darbībai 

nozīmīgu komponentu attīstības procesā, kurā indivīds mijiedarbojas ar sabiedrību, notikumiem 

un pilnveidojas pieredzes rezultātā. Šis pieņēmums tiks pārbaudīts empīriskajā pētījumā un 

aprobēta tā satura atbilstība deju pedagogu profesionālajai identitātei. 

Dauve Beijārds (Douwe Beijaard), Paulīna C Meijere (Paulien C Meijer) un Niko 

Verlops (Nico Verloop) (2000) savā pētījumā par pedagogu profesionālās identitātes uztveri 

iesaka pedagoga profesionālo identitāti aplūkot trīs veidos: pedagogs kā mācību priekšmeta 

eksperts, pedagogs kā pedagoģijas eksperts,  pedagogs kā didaktikas eksperts.  

Pedagogs kā mācību priekšmeta eksperts 

Tradicionāli mācību priekšmeta saturs ir būtiska daļa pedagogu profesionālo zināšanu 

un prasmju bāzē. Tomēr ir pastāvējis arī viedoklis, ka zināšanas par mācāmo priekšmetu un 

neliela prakse darba vietā ir pietiekama, lai kļūtu par labu pedagogu (Hoyle & John, 1995). 

Mūsdienās ir saprotams, ka šāda metode nepietiekami novērtē pedagoģiskā darba sarežģītību 

un pieņēmumus par pedagogu kā klases menedžeri, mācību koordinatoru utt.  
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Pētījumā (Ponte, Ax, Beijaard, Wubbels, 2004) par to, kā paši pedagogi attīsta savas 

profesionālās zināšanas, tiek akcentētas trīs zināšanu platformas: ideoloģiskā – izglītības 

normas, vērtības un mērķi; empīriskā – sakarības starp parādībām izglītības realitātē; 

tehnoloģiskā – izglītības metodes, paņēmieni un stratēģijas. Šī pētījuma rezultātā atklājās, ka 

pedagogi patstāvīgi apgūst lielākoties tikai zināšanas tehnoloģiskajā platformā, tomēr jo vairāk 

pedagogu koordinatori pievērsa uzmanību visām trim platformām, jo vairāk arī paši pedagogi 

ieguva zināšanas ideoloģiskajā un empīriskajā platformā. Šis novērojums akcentē profesionālās 

identitātes apzināšanās nozīmi pedagogu (arī deju pedagogu) pašattīstībā. 

Deju pedagogs kā “mācību priekšmeta eksperts“ eksistē visu deju pedagoga 

profesionālo dzīvi. Sākot ar dalību deju kolektīvā/studijā/pulciņā, kur skolotājs ar savu piemēru 

demonstrē deju pedagoga tēlu, māca pareizu kustību tehnisko izpildījumu, plašo fiziskās 

attīstības, koordinācijas, līdzsvara, lokanības vingrinājumu spektru. Augstākajā izglītībā šīs 

zināšanas un  prasmes tiek padziļinātas un praktizējoties studenti saprot, kā vēlas strādāt ar 

audzēkņiem un cik dažādas metodes un paņēmienus var izmantot veiksmīgai deju pedagoga 

profesionālajā darbībā. 

Pedagogs kā pedagoģijas eksperts 

Mācības nevar tikt uztvertas kā mehāniska darbība, kuras rezultātā audzēkņi apgūst 

zināšanas. Mācībām ir ētiski un morāli nosacījumi, tās ir audzinošas. Ir svarīgi, piemēram, cik 

lielā mērā pedagogs ir iesaistījies audzēkņu dzīvē – cik viņam nozīmīgi, par ko audzēkņi domā, 

šaubās, kā komunicē un runā par citiem cilvēkiem, kādas ir viņu personīgās problēmas. Šāda 

pedagoga attieksme un rīcība ir pamats pedagoga profesionālo lomu koncepcijai (Beijaard, 

1995). Postmodernajā sabiedrībā pedagogi arvien vairāk risina morālās, sociālās un 

emocionālās dilemmas. Pedagogiem ir vēlams būt pārliecinātiem par paša pārstāvētajām 

normām un vērtībām sadarbībai ar audzēkņiem. Visas pedagoģiskās izvēles atspoguļo vērtības 

(Damon, 1992). Normas un vērtības ir nozīmīga pedagoga uzskatu un darbības daļa, kurā viņi 

pastāvīgi balstās. 

Pētījumiem par pedagogu profesionālo identitāti vajadzētu piešķirt lielāku nozīmi 

pedagogu izglītībā, lai dziļāk izprastu un konceptualizētu saturu, kas nepieciešams topošajiem 

pedagogiem, – ko jaunie pedagogi zina par mācīšanu un mācīšanos (Bullough, 1997). Pedagoga 

profesionālā identitāte ir pedagoģiskās darbības izpratnes veidošanās un lēmumu pieņemšanas 

pamats. Teodors Remlejs (Theodore P Remley) un Barbara Herlaiha (Barbara P Herlihy) 

(2019) īpaši uzsver, ka profesionālās identitātes izveidošana ir vitāli svarīga ilgtspējīgai 

veiksmīgai profesijai. 

Mūsdienās augstākās izglītības deju programmu studiju procesā studējošo uzmanība 

tiek sadalīta starp studentu fizisko attīstību deju daudzveidībā, pedagoģijas un psiholoģijas 
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kursiem, kā arī metodikas integrāciju praktiskajās nodarbībās un citiem ar deju saistītiem 

studiju priekšmetiem. Tomēr studentiem un daudzkārt arī pedagogiem ir nepieciešama dziļāka 

izpratne par deju pedagoga nepieciešamību iesaistīties audzēkņu dzīvē, līdzvērtīgu un 

līdzatbildīgu sadarbību, lomu eksistenci profesionālajā darbībā ikdienā. Lai students saprastu 

šīs profesijas mijsakarības, ir neaizstājama pedagoģiskā darbība praksē.  

2013. gadā tika veikti pētījumi (Pillen, Den Brok, Beijaard, 20131; Pillen, Beijaard, Den 

Brok, 20132), kuri aplūko topošo pedagogu profesionālās identitātes izaicinājuma veidus: (1) 

izmaiņas lomās – no studenta uz pedagogu; (2) konflikts starp vēlmēm un reālo atbalstu 

studentiem; (3) konfliktējoši pieņēmumi par mācīšanos mācīt. Šos izaicinājumus bieži pavada 

bezpalīdzīguma izjūta, frustrācija vai dusmas, tāpēc pedagogiem ir būtiski iemācīties, kā tikt 

galā ar tādām izjūtām. Ir svarīgi, ka augstskolu pedagogi pievērš uzmanību sasprindzinājuma 

cēloņiem, jo tie negatīvi ietekmē topošo pedagogu profesionālo identitāti (Pillen, et.al., 20132). 

Sasprindzinājumu var samazināt, ar to var tikt galā vai pārveidot, ja tiek sniegts atbilstošs 

augstskolu pedagogu atbalsts (Pillen, et al. 20131). 

Pedagogs kā didaktikas eksperts 

Jēdziens “didaktika” laiku pa laikam izraisa diskusijas, un tomēr didaktika pārstāv 

sarežģītu cilvēka darbības sfēru un aptver mācīšanas un mācīšanās savstarpējās 

nepieciešamības, atkarības un nosacītības attiecības divu vai vairāku cilvēku specifiski 

mērķtiecīgā mijiedarbībā (Žogla, 2001). Didaktikas jēdziena lietojums un definējums vai arī 

pat izvairīšanās no šī jēdziena ir cieši saistīta ar vēsturisko, politisko un kultūras attīstību, līdz 

ar to dažādās valstīs didaktikas formulējums un pielietojums var atšķirties.  

Eindhovenas Tehnoloģiju universitātes (Nīderlande) emeritētais profesors un pedagogu 

profesionālās identitātes pētnieks D. Beijārds didaktiku skata mācīšanas modeļu kontekstā, 

strukturējot, kā mācību stunda varētu tikt plānota, realizēta un novērtēta. Tomēr modeļi 

neatspoguļo realitāti un mācīšanas, mācīšanās procesa sarežģītību. (Beijaard, 1990; Doyle, 

1990). Šāda veida modeļiem būtu jākalpo kā vadlīnijām/instrumentiem, ar kuriem 

pedagogam/studentam vingrināties darbībai. Praksē tai vajadzētu būt pedagoga paša izvēlei un 

atbildībai, kādā mērā viņš šos instrumentus pielietos (Beijaard, 1990). 

Izmaiņām pedagoga profesijas uztverē ir tālejošas sekas, kuras ietekmē pedagoga lomu 

kopumā, kā arī tieši - viņa zināšanas un prasmes. Pedagogs iniciē, vada, virza audzēkņu 

domāšanu un pakāpeniski veido audzēkņa mācīšanos kā pašvadītu procesu. Nevar apgalvot, ka 

šāda veida “pārslēgšanās” no vienas pedagoga lomas (procesa vadītājs un noteicējs) uz citu 

(sadarbības partneris, palīgs, atbalsts) neietekmēs pedagoga profesionālās identitātes uztveri 

(Beijaard, et al. 2000). Profesionālā identitāte ietver izpratni par indivīda lomām un 

pienākumiem kā profesionālim, apmierinātību un lepnumu par izvēlēto nozari un profesijas 
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demonstrēšanu/prezentāciju, tādēļ vājas profesionālās identitātes esība var tieši ietekmēt darba 

kvalitāti, kā arī pašas profesijas tēlu sabiedrībā (Remley & Herlihy, 2019). Pedagogi ar spēcīgu 

profesionālo identitāti izjūt profesionālās vērtības kā sava darba priekšrocības. Priekšstati par 

darba garīgi un sociāli nozīmīgiem ieguvumiem atbilst tām profesijas vērtībām, kas ir 

profesionālās pašapziņas kodolā. Šo vērtību apzināšana un attīstība savā darbā iedvesmo 

pedagogu un palīdz pārvarēt profesijas grūtības (Skolotāja profesionālā identitāte, 2019). 

Nākas secināt, ka pedagoga profesionālā identitāte jebkāda veida pārmaiņās ievieš 

stabilitāti, ļaujot profesionālim apjaust, ka šīs izmaiņas ir tikai neliela un virspusēja daļa no visa 

plašā pamata, kas veido viņa izpratni par savu profesionālo darbību. Šis apgalvojums izsaka 

stipru profesionālo identitāti – stabilas un plašas zināšanas lietot prasmes, kuras konstanti 

pilnveido, stabilas vērtības, izkoptu profesionālo tēlu un pārliecību par savām spējām, kritisku 

sava darba un jebkuras “iejaukšanās no malas” analīzi. Ja pedagogs nav pārliecināts par savām 

zināšanām un spējām un koncentrējas tikai uz ikdienas darba rutīnas saglabāšanu, tad jebkurš 

mēģinājums šo ikdienu mainīt dziļi iespaido visu jau tā nestabilo profesionālo identitāti. 

Savukārt izteikti negatīva ietekme veidojas, ja izmaiņu ieviešana ir nepamatota, kaitē 

pedagoģiskajai darbībai un neatbilst profesijas būtībai. Tādā gadījumā pedagoga profesionālā 

identitāte tiek pakļauta iekšējam konfliktam un vienīgais veids, kā risināt šāda veida 

problēmjautājumus, ir aktīva profesijas aizstāvība un sava pamatota, profesionāla viedokļa 

paušana. 

Jāatzīst, ka deju pedagoģiju tieši neiespaido dažāda veida pieeju un oficiāli izsludināto 

mācību procesu maiņa. Valsts iestādēm piesaistītie deju pulciņi izveido savas programmas, un 

tikai neliela ietekme ir iestādes izvirzītajām prasībām un ieteikumiem, bet privātās deju studijas 

īsteno tikai savas programmas. Dejas pedagoģiju un, pats galvenais, deju pedagogu attieksmi 

var mainīt un maina izglītība, pašattīstība un pašpieredze. Jaunie deju pedagogi, kuri nevēlas 

turpināt mūsdienās nepieņemamu profesijas tradīciju (audzēkņu psiholoģiska aizskaršana, 

individuālās fiziskās attīstības specifikas neievērošana, audzēkņu iedalīšana grupās pēc 

personīgās patikas/nepatikas u.c.) turpināšanu, pārtrauc to ar jaunu paņēmienu izvēli un izveidi. 

Dejas pedagoģija un ļoti daudzveidīgā dejas pasaule var mainīties un augt tad, ja mainīsies katrs 

deju pedagogs un apzināsies savu profesionālo identitāti.  

Apskatot pedagoģiskās domas attīstību pētījumos, var konstatēt, ka mūsdienu sabiedrībā 

un izglītībā sāk atkārtoties jau bijušas problēmas, vai arī tās tā arī nav pietiekami risinātas. No 

jauna sāk veidoties iespējas apgūt pedagoģiju kompakti - moduļu vai studiju kursu veidā, kuri 

varētu aizstāt ilgstošu un sazarotu pedagoģijas teoriju apgūšanu augstskolu programmās vai 

papildinot specializāciju. Šī problēma ir konstatējama arī dejas pedagoģijas nozarē, jo dejotāji 

par galveno uzskata tieši iegūto specializāciju un pieredzi dejā. Joprojām eksistē deju pedagogi, 
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kuri ir ieguvuši privāto deju skolu diplomu vai kuriem nav izglītības šajā nozarē un viņi nav arī 

izmantojuši pedagoģijas kursu piedāvājumu, bet turpina strādāt par deju pedagogiem, mācoties 

no pieļautajām kļūdām, balstoties uz intuīciju un neapzinoties savas profesionālās identitātes 

saturu un tā ietekmi uz audzēkņiem. 

Pētījumi par pedagogu profesionālo identitāti sekmē izpratni par to, ko nozīmē būt par 

pedagogu mūsdienās, kad strauji mainās daudzi dzīves un profesionālās darbības faktori, kā 

mijiedarboties ar šīm izmaiņām. Svarīgi ir izprast, kas tiek uzskatīts par nozīmīgu profesijā, it 

īpaši analizējot izmaiņas izglītībā un vai un kā šīs izmaiņas konfliktē ar pedagoga vēlmēm un 

uzskatiem. Šādi konflikti var rezultēties kā “plaisa” pedagogu profesionālajā identitātē, ja 

profesionālās un personīgās vērtības tiek pārāk tālu atsvešinātas viena no otras (Beijaard, 

Meijer,Verloop, 2004), t.i., ja sistēma vai institūcijas vadība norāda pedagogam, pēc kādiem 

principiem viņam būtu jāveic sava profesionālā darbība, bet pedagogs tādiem principiem 

nepiekrīt, jo tie ir pretēji viņa pārliecībai. Latvijā deju skolotāja pedagoģiskā darbība tiek 

regulēta ar profesijas “Skolotājs” standartiem, kuri gan neapraksta deju pedagoga specifisko 

darbību. Izmaiņas un Izglītības un zinātnes ministrijas jauninājumus interešu izglītības pulciņu 

(tai skaitā arī deju pulciņu) pedagogiem izklāsta centra/skolas direktors. Ja arī iestādes vadība 

pilnībā izprot katra pulciņa specifiku, tā nevar ignorēt normas un rīkojumus, kuros ir paredzētas 

vispārīgas izmaiņas, kas var arī būt neatbilstošas deju pedagoga profesionālās darbības 

specifikai, piemēram, citu pulciņu satura integrācija deju nodarbībās. Arī centra/skolas vadība, 

neapzinoties šo specifiku, var prasīt deju pedagogam veikt darbības un izpildīt lēmumus, kuri 

ir pretrunā ar paša pedagoga profesionālās darbības uzskatiem. 

Izvērtējot pētījumu rezultātus par personas identitātes un profesionālās identitātes 

veidošanās procesu, Manuels Fernandezs (2012) izstrādāja profesionālās identitātes veidošanās 

procesa modeli, kas ietver sevī personas profesijas psiholoģiskos, faktiskos un sociālos 

aspektus: ideālā profesionāļa tēla veidošanos, profesijas izvēli, iesaistīšanos profesionālajā 

darbībā un personīgo un sociālo atzīšanu. Kā ārējie faktori, kuri ietekmē profesionālās 

identitātes attīstību, tika norādīti ģimene, darbs, sabiedriskās attiecības un izklaide. 

 rējie faktori nenoliedzami vienmēr ietekmēs jebkura cilvēka darbību un attīstību, 

tomēr deju pedagogu ikdienas profesionālās gaitas bieži vien mijiedarbojas un pārklājas gan ar 

izklaidi, gan sabiedriskajām attiecībām, jo svētku un brīvdienu neatņemama sastāvdaļa ir deju 

priekšnesumi, turklāt deju kolektīva/studijas/pulciņa reklāmas un sasniegumu vizualizēšana 

sabiedrībai arī aizņem lielu daļu no deju pedagoga sabiedriskajām attiecībām. Ģimenes locekļi 

bieži ir arī deju kolektīva/studijas/pulciņa dalībnieki un atbalsts. Līdz ar to šie ārējie faktori tiek 

integrēti deju pedagoga profesionālās identitātes komponentu saturā. 



36 
 

Ausma Špona, Māra Vidnere un Jeļena Jermolajeva kolektīvajā pētījumā par pedagogu 

profesionālo identitāti (pētījums tapis Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas un 

Smoļenskas Universitātes sadarbībā) izvirza šādus pedagoga profesionālās identitātes modeļa 

komponentus: profesijas filozofija; profesionālās zināšanas un prasmes; profesionālo lomu 

izpildīšana; mijiedarbība ar kolēģiem; profesijas pārstāvniecība (Професиональная 

идентичность педагога, 2016). Pētījums, kurā tika aptaujāti gan Latvijas, gan Smoļenskas 

lauku un pilsētu skolotāji, profesionālās identitātes saturā atklāj noteiktu attieksmi 

profesionālajās kompetencēs, kas ietver profesijas filozofiju, daudzpusīgu profesionālo lomu 

izpildi, skolotāju savstarpējo mijiedarbību un attiecības, personības pieredzes bagātināšanu un 

pārstāvniecības uzvedību sabiedrībā (Skolotāja profesionālā identitāte, 2019). 

Par profesionālās identitātes kodolu var dēvēt profesijas filozofiju: vērtības un 

pārliecību, profesionālās darbības mērķus, profesionālo ētiku, pašus nozīmīgākos priekšstatus, 

saistītus ar profesiju. Neatņemama profesionālās identitātes daļa ir profesionālās zināšanas 

(pedagoģijā, psiholoģijā, fizioloģijā, zinātniskajā darbībā) un prasmes (kā šīs zināšanas 

pielietot). Profesionālā identitāte paredz arī profesionālo lomu izpildīšanu (skolotājs, 

audzinātājs, docētājs augstskolā, zinātnieks u.c.). Profesionālā attieksme pret darbu paredz 

iesaistīšanos savā profesijā un motivāciju, profesionālo godīgumu, pacietību, cieņu pret sevi, 

audzēkņiem, studentiem, vecākiem u.c. Mijiedarbība ar kolēģiem notiek ikdienas darbā, 

profesionālās organizācijās, zinātniskos projektos, publikācijās utt. Profesijas pārstāvniecība 

paredz aktīvu pedagoga iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, netiešu profesionālo pienākumu 

realizēšanu, nezaudējot saistību ar savu profesionālo filozofiju, t.i., uzņemties savā atbildībā 

pedagoģiskās apgaismības misiju, aktīvu dalību pedagoģisko aspektu, kuri saistīti ar dažādām 

sociālajām problēmām, satura risināšanā un formulēšanā, pašaizliedzīgu pedagoģiska rakstura 

palīdzības sniegšanu, tiem, kuriem tā nepieciešama. (Професиональная идентичность 

педагога, 2016; Skolotāja profesionālā identitāte, 2019). 

Dejas pedagoģijas nozarē 2019.gadā ir publicēta disertācija, kur deju pedagoģijas 

studentu profesionālās identitātes satura meklējumi rezultējas modelī, kam pamatā deju 

pedagoga pasīva vai aktīva darbība un ideālistisks vai materiālistisks dzīves uzskats (Groves, 

2019). Modelis atspoguļo deju pedagogu profesionālās identitātes četrus veidus: aktīvs 

ideālists, pasīvs ideālists, pasīvs materiālists un aktīvs materiālists.  Šo uzskatu un darbību 

koordinātu plakne potenciāli ietekmē deju pedagogu profesionālās identitātes veidošanos 

ilgtermiņā, apkārtējā sociālajā vidē un profesionālajā darbībā. Modelī nav konkrētu 

komponentu un profesionālās identitātes satura, tāpēc šī pieeja netiek iekļauta promocijas darba 

konceptā. 
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Apkopojot pētījumu par pedagogu profesionālo identitāti atziņas, konstatējamas daudzu 

komponentu sakarības un līdzība (sk. 2.tabulu). 

 

2.tabula 

Profesionālās identitātes komponentu raksturojums (autores veidota) 

PI komponenti 

Teorija par 

pedagogu PI  

no 1987 – 

2009 

M.Fernandezs 

2012 (PI 

procesuālais 

modelis) 

H. Vu 2013 

(vizuālais PI 

modelis) 

A.Špona, 

M.Vidnere, 

J.Jermolajeva 

2016;2019 

(Augstskolu 

pedagogu PI 

modelis) 

Profesionāļa tēls ✓  ✓    
Profesionālās lomas, 

ekspertīze 
✓   ✓  ✓  

Profesionālās zināšanas, 

prasmes 
✓   ✓  ✓  

Profesijas filozofija, 

vērtības, normas 
✓   ✓  ✓  

Attieksme pret darbu   ✓  ✓  
Mijiedarbība ar 

kolēģiem 
  ✓  ✓  

Iesaistīšanās profesijā  ✓  ✓  ✓  
Profesijas izvēle  ✓    

Personīgā un sociālā 

atzīšana 
 ✓    

 

Apkopojot iepriekš analizēto pētījumu rezultātus, tika konstatēti pedagoga profesionālās 

identitātes komponenti un to piemērotība deju pedagoga profesijas specifikai. Atbilstīgi ir tādi 

komponenti kā profesionāļa tēls, zināšanas un prasmes, lomas, attieksmes. Šajos komponentos 

ir integrētas iesaistīšanās darbības, profesijas pārstāvniecība un mijiedarbība ar kolēģiem. 

Būtisks papildinājums ir mākslinieciski radošā darbība, kas raksturīga radošajām profesijām. 

Deju pedagoga profesionālās identitātes komponentu atlases pamatojums sīkāk tiks aprakstīts 

nodaļā 1.2.2.  

 

Secinājumi 

1. Pedagoga profesionālā identitāte ir pētāma ar pedagogu pašpieredzes analīzes 

starpniecību. 

2. Pedagogu un deju pedagogu profesionālā identitāte ir dinamiska, spējīga mainīties un 

mijiedarboties, balstās indivīda vērtībās, ietver specifisku profesionālo īpašību 

kopumu. 
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3. Deju pedagoga profesionālā identitāte ietver tādus komponentus kā deju pedagoga 

profesijas filozofija, deju pedagoga profesionālās zināšanas lietot prasmes, deju 

pedagoga profesionālās lomas, deju pedagoga mākslinieciski radošā darbība, 

attieksme pret deju pedagoga profesionālo darbību, profesionāļa tēls. 

 

1.2. Deju pedagoga profesionālās darbības specifika 

 

1.2.1. Deju pedagoga profesionālās darbības būtība 

 

Šajā apakšnodaļā tiek aplūkoti dejas pedagoģijas problēmjautājumi un deju pedagoga 

profesionālās darbības ietekme audzēkņu personības līdzsvarotā attīstībā, dejas pedagoģijas 

izglītība, deju pedagoga kā horeogrāfa darbība. 

 Deja ir tikpat sena, cik cilvēka prasme staigāt un skriet. Solis – dabīgs pārvietošanās 

veids – ir dejas sākuma pamatelements, kas no ierastas iešanas pārtapis dejā. Deja veidojas no 

daudzveidīgiem žestiem un kustībām, kas ir saistītas ar cilvēka darbības procesiem un 

apkārtējās vides radītajiem emocionālajiem iespaidiem. Deja kā ritmiska ķermeņa kustību 

māksla ir sakārtota noteiktā secībā un tiek demonstrēta skatītājiem vizuālā veidā (Peterson- 

Royce, 2002).  

 Deja kā sarežģīts kultūras un daudzfunkcionāls fenomens saistījis daudzu pētnieku 

uzmanību. Sākot ar antīko laikmetu, deja tika apskatīta un analizēta estētiskā, filozofiskā, 

pedagoģiskā un medicīniskā aspektā. (Нестерова, 2011; Ромм, 2006).  Estētiskais aspekts 

skata deju kā mākslu un tās estētisko formu, medicīna analizē dejas terapeitisko nozīmi cilvēka 

veselībā. Antīko filozofu – Aristoteļa, Pitagora (Pythagoras), Damona (Damon), Platona, 

Protagora (Protagóras), Sokrāta (Sōkrátēs) un citu pētījumos ir nozīmīga mākslas (dejas, 

mūzikas, dzejas) jautājumu analizēšana.  Šī tradīcija apsīka Jaunajos laikos (16.gs.- 18.gs 

beigām), kad dejas mākslas problēmjautājumi tika atstāti ārpus redzesloka, tos neiekļaujot 

jaunajos zinātnes virzienos (Ромм, 2006). 

Ķermeņa kustību tendencēm pakāpeniski mainoties, pakļaujoties mākslinieciskai 

ietekmei, deja veidojās kā patstāvīgs mākslas veids, kura galvenie izteiksmes līdzekļi ir 

harmoniskas kustības un pozas, ķermeņa izteiksmība un mīmika, dinamika, kustību temps un 

ritms, izvērsts zīmējums un kompozīcija dejā (БАЛЕТ, 1981). Laika gaitā līdz ar sabiedrības 

izpratni par morāli, estētiku, mākslu un to, kas sabiedrībai ir aktuāls, dejas izteiksmes līdzekļi 

maina formu. Dejas mākslā vairs nav tikai harmoniskas un skaistas kustības, tās dramaturģija 

daudzkārt balstās uz dažādām cilvēku ikdienas darbībām un emocijām, pēc ieceres un iekšējiem 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi437fO0MTxAhXWqosKHRcOBYsQwqsBMAJ6BAgEEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBiw-ftO327E&usg=AOvVaw2wUpSwlhIvwvTBJdIJg_Jt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi437fO0MTxAhXWqosKHRcOBYsQwqsBMAJ6BAgEEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBiw-ftO327E&usg=AOvVaw2wUpSwlhIvwvTBJdIJg_Jt
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stimuliem atgriežoties savā pirmatnējā formā. Kustību tehniskajā izpildījumā dejas māksla 

mūsdienās ir ieguvusi tik plašas mākslinieciskās izpausmes iespējas kā nekad agrāk.  

Deja ir vizuāli tverama māksla, mūsdienās deja ir sazarojusies daudzos veidos, un 

sabiedrības priekšstati par to, kas ir deja, ir visai plaši un dažkārt – pretrunīgi. Latvijas 

kultūrtelpā ir maz pētījumu dejas mākslas jomā, un tas apgrūtina interesentu izpratni par 

specifisko terminu un jēdzienu lietojumu (Spalva, 2018). Nereti dejas izpildījums ir ļoti tāls no 

māksliniecisko uzdevumu risināšanas, un pat kustību tehniskā izpildījuma ziņā nevar  apgalvot, 

ka pastāv estētiski kvalitatīvas iezīmes sadzīves masu dejās. Pēc savas specifikas masu, 

diskotēku un citu sadzīves deju izpildījums neattiecas uz mākslu un tomēr šie kustību virzieni 

tiek saistīti ar deju (Ромм, 2006). Ir arī pretējs viedoklis, ka tradicionālie skaidrojumi par deju 

kā mākslas formu ir piemēroti dejas mākslas skatuviskajiem žanriem, taču tie ir nepietiekami 

visu horeogrāfisko izpausmju (piemēram, sadzīves, ārstnieciskās/terapijas, militārās un citas 

dejas) apskatam. Noteikt deju tikai kā mākslas formu nozīmē neatzīt par deju vairāk nekā pusi 

no dejas izpausmēm. Termina "deja"  nozīme ir daudz plašāka nekā tikai mākslas veids, un to 

var raksturot kā īpašu cilvēka darbības formu, kurā cilvēka priekšstati par pasauli un sevi tiek 

realizēti ar kustību, stājas, plastikas palīdzību (Oсинцева, 2006). 

Deja ir  māksla vai ķermeņa brīva izpausme un informācijas nodošana, kam var piemist 

terapija un sevis dziedināšana, tā var būt līdzeklis veselīgam dzīvesveidam un ķermeņa 

vingrumam. Ir daudzi skaidrojumi, kas varētu atšķirties katra cilvēka individuālā interpretācijā. 

Ko cilvēkam nozīmē deja? Pat nozares profesionāļu vidū ir atšķirīgi viedokļi. No šķietami 

neaizsniedzama mākslas veida, kur meistarīgs izpildījums liek aizrauties skatītāju elpai, 

demonstrējot talanta un fiziskā darba rezultātus, līdz pozitīvu emociju paušanai ar ķermeņa 

palīdzību zaļumballē. Vienā un otrā gadījumā deja neapstrīdami ir saistīta ar cilvēka emocijām, 

psihi, fizioloģiju, socializāciju un garīgo pasauli. Deju pedagogs māca saviem dejotājiem, kā 

izpaust šīs emocijas vai arī tieši otrādi – novirzīt, piemēram, negatīvas emocijas un atbrīvoties 

no tām ar ķermeņa kustību palīdzību. Deju pedagogs māca, kā pārvarēt grūtības, māca mīlestību 

pret darbu. Māca saviem audzēkņiem sadarbību un pašregulāciju. Deju pedagogs ir atbildīgs un 

sniedz atbalstu savu audzēkņu personības līdzsvarotā attīstībā. 

Dejas izglītība un izglītība ar dejas mākslas starpniecību ir īstermiņa process, un 

daudzos gadījumos šādā veidā iegūtās zināšanas ir individuāli interpretētas un var pazust tikpat 

ātri, kā radušās. Tomass Haguds (Thomas K Hagood) vērš uzmanību uz dejas pedagoģijas 

neiekļaušanos pedagoģijas nozaru klāstā, jo nav izstrādāta sistēma, kā vērtēt tās efektivitāti, nav 

noteikta pedagoģiskā ietvara, turklāt nav atrodams daudz zinātniskās  literatūras par šo tēmu 

(Hagood, 2008). Varbūt šāds apgalvojums ir pārāk kritisks, jo ir izstrādāti studiju kursu 

vērtēšanas kritēriji augstākās izglītības iestādēs. Notiek arī vērtēšana deju konkursos, taču šie 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi437fO0MTxAhXWqosKHRcOBYsQwqsBMAJ6BAgEEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBiw-ftO327E&usg=AOvVaw2wUpSwlhIvwvTBJdIJg_Jt
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kritēriji ietver dejas mākslas vizuālo rezultātu analīzi – kustību tehnisko izpildījumu, dejotāju 

attieksmi, tēlu un vizuālo noformējumu, horeogrāfiju, sižeta atklāsmi, deju kustību izvēles 

atbilstību dejotāju vecumposmam. Savukārt dejas pedagoģijas studenti pēta dejas mākslas 

ietekmi uz audzēkņu personības attīstību, piemēram, iztēles veicināšanu deju nodarbībās. 

Tomēr noteikta problēma dejas izglītībā pastāv. Katrai pedagoģijas nozarei ir sava 

specifika, arī dejas pedagoģijai ir nepieciešams plašāks teorētiskais pamatojums. Ir pētījumi par 

dejas kompozīciju, par baletu un tā vēsturi, par klasiskās dejas un raksturdejas kustību tehnisko 

izpildījumu, ir klasiskās dejas terminu vārdnīca, literatūra par dažādu deju žanru kustību 

izpildījumu. Ir atsevišķi ārzemju pētnieku darbi par dejas pedagoģiskajiem aspektiem un 

psiholoģiskajiem procesiem dejas tapšanas laikā (Никитин, 2011), pētījumu latviešu valodā 

nav. Zinātniskā literatūra dejas mākslas jomā ir nepietiekami publiski pieejama. Trūkst 

pētījumu, kas pamatotu zinātnisku pieeju dejas pedagoģijai. Rietumu literatūrā dejas pedagoģija 

vairāk tiek apskatīta kā dejas izglītība un izpaužas kā mācību programmas apskats, ieteikumi, 

dažāda veida pieejas nodarbību plānošanai (Smith-Autard, 2002; Kassing, Jay-Kirschenbaum, 

2020; McCutchen, 2006; Blackburne, 2020). Pēdējo gadu laikā (2020-2021) dejas literatūra ir 

bagātinājusies un iezīmējas vēlme mainīt tendences dejas pētniecībā, iesaistot pedagoģiskos 

procesus (Koff, 2021). Tomēr jāņem vērā arī katras kultūras specifika un katras valsts 

pedagoģijas attīstības konteksts. 

Valērijs Roms (Ромм, Валерий Владимирович) darbā “Tанец как фактор эволюции 

человеческой культуры” (Deja kā cilvēciskās kultūras evolūcijas faktors) apskata ļoti plašu  

kulturoloģijas un dansoloģijas (dejas pētniecības) literatūras klāstu un atzīst, ka nav izdevies 

atrast monogrāfiju, kas pilnībā veltīta cilvēces senāko laiku dejas pētniecībai, toties 90% 

dansoloģijas literatūras ir veltītas skatuviskās dejas veidiem un tostarp– klasiskai dejai un 

baletam (Ромм, 2006). 

Pētījumi konstatē un palīdz nodot vai pārņemt idejas un zināšanas nākamajām 

paaudzēm, savukārt dejas pedagoģijā liela daļa zināšanu tiek gūtas tieši praktisko nodarbību 

rezultātā. Dejas māksla nav viegli izmērāma vai dokumentējama, lai par to ērti varētu izglītot 

interesentus, tāpēc dejas pedagoģijā vislielākā nozīme ir praktiskajām nodarbībām (Hagood, 

2008). Ravils Zaripovs dejas dokumentēšanas procesa nozīmi salīdzina ar vēsturisku 

instrumentu, kurš par sevi var apliecināt tikai to, ka ir eksistējis, bet kādus meistardarbus uz šī 

instrumenta ir spēlējuši, to pats instruments nevar atklāt, ja nav nošu pieraksta. Mūzikas un 

kustību mākslas izpausmes ir visvairāk pakļautas vēsturiskai izzušanai un laika ietekmei 

(Зарипов, Валяева, 2015). 

 Galvenie priekšstati par audzināšanu un attiecībām veidojas ģimenē un skolā. Deju 

kolektīvu, studiju un pulciņu audzēkņiem un topošajiem deju pedagogiem priekšstati par to, 

https://www.amazon.com/Brenda-Pugh-McCutchen/e/B001IXMBBO?ref=sr_ntt_srch_lnk_4&qid=1622465901&sr=8-4
https://www.amazon.com/Lindsay-Blackburne/e/B08JD6CFY2?ref=sr_ntt_srch_lnk_11&qid=1622465901&sr=8-11
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi437fO0MTxAhXWqosKHRcOBYsQwqsBMAJ6BAgEEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBiw-ftO327E&usg=AOvVaw2wUpSwlhIvwvTBJdIJg_Jt
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kādam jābūt deju pedagogam, veidojas jau deju nodarbībās, kuras viņi apmeklē bērnībā un 

jaunībā. Jebkura cilvēka dzīvē būtiska ir brīvā laika organizēšana, kurā 

bērns/jaunietis/pieaugušais nodarbojas ar to, kas viņam vislabāk patīk, ar priekšnosacījumu, ja 

tas notiek brīvprātīgi. Brīvā laika organizēšana palīdz noteikt, kādas ir audzēkņa intereses, kas 

viņam sagādā prieku. Deju pedagoga darbs realizējas praktiskā darbībā, un šīs praktiskās 

darbības piemēri tiek nodoti no pedagoga audzēknim lielākoties mutvārdu formā vai ar savu 

piemēru un attieksmi, demonstrējumu. Ar piemēru palīdzību audzēkņiem tiek demonstrēts 

mācīšanas stils un izvēlētās pedagoģiskās metodes. Parasti šīs pedagoģiskās tradīcijas netiek 

fiksētas un formulētas rakstiski -  kā metodika citiem deju pedagogiem. 

Deja un izglītība, kas saistīta ar deju, ir praktisks process, līdz ar to arī jaunas idejas, 

paņēmieni un metodes spilgti izpaužas praktiskajā darbībā. Diemžēl daudzi veiksmīgi problēmu 

risinājumi un idejas paliek nefiksētas un netiek izstrādātas tālāk vai vispārinātas un turpinātas 

plašākā mērogā. Bieži, tikai apmeklējot kāda deju pedagoga atklātās stundas, ir iespēja iegūt 

vērtīgas pedagoģiskās un praktiskās atziņas. Izveidojot, realizējot un aprakstot mācību modeli 

“Dejas māksla”/”māksla dejā” Žaklīna Smita-Otarde (Jacqueline M Smith-Autard) secina, ka 

mācību modeļiem vienmēr jābūt dinamiskiem un mainīties spējīgiem. Izmaiņu process 

praktiskajā darbībā bieži vien notiek daudz ātrāk, nekā tiek definēts konkrēts šī procesa modelis. 

Jaunai praksei ir vispirms jāattīstās, un tikai tad var spriest par tās dabu. Kad jaunā prakse ir 

skolotāju un audzēkņu aprobēta, parādās nepieciešamība pamatot šo praksi ar vērtīgu teorētisko 

un praktisko bāzi, lai attīstītu pamatotu mācību modeli. Tad šis modelis tiek no jauna apliecināts 

ar skolotāju apmācību kursiem, materiāliem, tādā veidā realizējot šī modeļa mērķus, saturu, 

metodoloģiju un apguves procesu (Smith-Autard, 2002). Savukārt Latvijā deju pedagogu 

praktiskajā darbībā vairāk ir izplatīta mācību programmas veidošana, nevis modelis. Modelis 

vairāk akcentē pašas deju stundas plānošanu, realizāciju un novērtēšanu. Programmā deju 

pedagogs apraksta savu profesionālo darbību konkrētas vecuma grupas un mācību gadā 

paredzēto stundu ietvaros – šīs programmas ir vispārīgi aprakstošas, neizmantojot specifisku 

metožu skaidrojumu un konkrētu vingrinājumu pamatojumu, lai gan tas neizslēdz arī inovatīvu 

mācību programmu izveidi.   

Dejas pedagoģijā līdzīgi kā citās pedagoģijas nozarēs aktuāls ir jautājums – kā integrēt 

mūsdienu paaudžu vajadzības profesijas tradīcijās. Liela daļa sabiedrības deju uztver tikai kā 

izklaidi, taču realitātē deja ir sarežģīts sociāls tīkls, kas jāņem vērā, arī definējot dejas 

pedagoģiju. Deja ir kultūras simbols un individuālās vai kolektīvās ekspresijas forma. Deju 

pedagogi mācību procesā rada iespējas audzēkņiem iegūt zināšanas, prasmes, attieksmes pret 

vēsturi, sabiedrības normām, nacionālo kultūru (Hagood, 2008), cittautu kultūrām un deju 

simbolisko nozīmi, tiek apgūta dejas estētika.  
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Dejas pedagoģijas teorijas kontekstā tiek izvirzīta ideja, ka deja kā mācību priekšmets 

būtu jāiekļauj formālās izglītības sistēmā un jāmāca jau skolā (McCutchen, 2006). Pirmkārt, ar 

dejas pedagoģiju ir iespējams motivēt audzēkņus pašizglītoties, otrkārt, nepārtraukti attīstīt un 

pilnveidot prasmes lietot iegūtās zināšanas. Indivīda spēja pilnveidoties ar dejas starpniecību ir 

ietekmīgs process – daudzveidīga dzīves pieredze ietekmē cilvēku un viņa dzīves uztveri. Dejas 

mākslu pārdzīvojot personiski, tiek mainīta cilvēka uztvere gan par līdzcilvēkiem, gan vidi un 

pasauli kopumā. Šāds personības pilnveidošanās process attiecas ne tikai uz tiem, kuri apgūst 

deju, bet arī uz tiem, kuri to māca (Gibbons, 2008). 

Nodarbību un mēģinājumu mākslinieciskā atmosfēra ir īpaši nozīmīga, jo audzēkņiem 

svarīgi, lai katra nodarbība būtu radoša.  Deju pedagoga ietekme uz dejotāju ir ierobežota laikā. 

Nodarbības ir 1,5 – 2 stundas dienā, divas vai trīs reizes nedēļā, var būt arī intensīvāk, un tomēr 

pārējo laiku audzēknis ir ārpus pedagoga ietekmes. Audzēknis tiekas ar draugiem, vecākiem, 

viņš atpūšas, lasa, klausās mūziku, uzklausa citu uzskatus, vēro sabiedrības gaumes attīstību. 

Konkrētas sabiedrības daļas (draugi, skolas biedri, brīvā laika pavadīšanas kolektīvi) var 

ietekmēt audzēkni gan pozitīvi, gan negatīvi, veicināt vai kavēt viņa personības attīstību, līdz 

ar to deju pedagoga sadarbība ar audzēkņiem ir intensīva. 

Pedagoģiskajā procesā notiek mijiedarbība starp pedagogu un audzēkni, dejas 

pedagoģijā šī saikne izpaužas īpaši cieši, jo mācīšana un mācīšanās ir dinamisks un radošs 

process. Dejas pedagoģija nozīmē disciplīnu – taču tā ir arī personiska, radoša un mainīties 

spējīga (Gibbons, 2008). 

Deju pedagogam jāiegūst nepieciešamās prasmes lietot zināšanas par mācīšanas un 

mācīšanās veidiem un procesiem, dejas apguves metodēm u.tml. To, cik plaša ir dejas 

pedagoģija, lieliski atspoguļo mācīšanas veidu spektrs (The Spectrum of Teaching Styles), ko 

1966. gadā izstrādāja teorētiķis Muska Mostons (Muska Mosston). Šajā spektrā skaidrotas 

plašās mācīšanas iespējas, uzsvērts, ka viena mācīšanas metode nav labāka vai sliktāka par 

citām, jo izvēli balsta trīs būtiski nosacījumi: 

• pedagoģija praksē sākas no lēmumu pieņemšanas, jo katrai pedagoģiskai darbībai jābūt 

pamatotai ar izsvērtu lēmumu; 

• lēmumus var pieņemt ne tikai pedagogs, bet arī audzēkņi; 

• pedagogs un audzēkņi var demonstrēt spēju mobili variēt starp dažādiem mācīšanas-

mācīšanās veidiem un formām (Mosston, Ashworth, 1990). 

 Latvijas izglītības un kultūras nosacījumi un dokumentācija deju pedagogu darbības 

regulēšanai, atbalstam ir ietverti Valsts izglītības satura centra 2004. gadā izstrādātajā profesijas 

„Skolotājs” standartā (VISC, 2004),  kurā ietilpst neliela sadaļa ar specifiskajām prasmēm un 

zināšanām profesijai “interešu izglītības skolotājs”. Toties 2018.gadā izstrādātajā skolotāja 
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profesijas standartā nav tādas specializācijas kā “interešu izglītības skolotājs” vai “mākslas 

skolotājs”, vai jebkura cita veida specializācija, kurā varētu iekļauties profesija “deju 

pedagogs/skolotājs”. Ir gan minēts, ka skolotājs strādā izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas, 

pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, profesionālās ievirzes, 

speciālās izglītības, interešu izglītības programmas vai strādā sertificētā privātpraksē, tomēr 

atsevišķu norādījumu nav (VISC, 2018). Tiek noteiktas profesionālās darbības uzdevumu 

izpildei nepieciešamās profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes un kompetences mācību 

procesa plānošanai, īstenošanai, skolēna mācīšanās snieguma un izaugsmes vērtēšanai, 

profesionālās kompetences pilnveidošanai un iesaistīšanās procesam izglītības iestādes un 

izglītības jomas attīstībā. Taču norādījumi visu nozaru skolotājiem ir pārāk plaši un vispārīgi, 

audzēkņu vērtēšana klasē atšķiras no audzēkņu radošās darbības vērtēšanas deju zālē. Profesiju 

klasifikatorā nav pat fiksēta tāda profesija kā “deju pedagogs” vai “deju skolotājs”. 

Šāda situācija ir neapmierinoša deju pedagogu profesionālās darbības attīstībai. Deju 

pedagogs/skolotājs ne tikai nav atzīts valstiskā līmenī par profesiju, bet arī netiek atbalstīts ar 

profesijas pienākumu un specifikas aprakstiem. Deju pedagogs nepieciešamības gadījumā 

nevar atsaukties uz oficiālu dokumentu, kurš aizstāvētu un paskaidrotu viņa profesionālās 

darbības būtību un specifiku. Ir atrodams profesijas standarts profesijai “Horeogrāfs” 

(https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0477.pdf), kurā ir izsmeļoši 

aprakstīta profesijas būtība, nepieciešamās zināšanas un prasmes, mērķi un uzdevumi, lai 

vajadzības gadījumā gan pats horeogrāfs, gan ieinteresētās personas var pārliecināties par šīs 

darbības plašumu un robežām. Šāda dokumenta esība nodrošinātu, ka darba devējs būtu 

informēts par individuālas pieejas nepieciešamību un prasību izvirzīšanas pamatotību. 

Profesijas standarts nosaka, kādam ir jābūt profesionālim un kas ir jāzina, jāprot un 

jādara, lai varētu kvalificēties kā speciālists savā jomā. Ja nav standartu, tad nav kritēriju, pēc 

kuriem vērtēt, vai konkrētais profesijas pārstāvis ir profesionālis. Ja nav standarta, vadlīniju vai 

vismaz apraksta, profesionālo pienākumu robežas ir neskaidras, kāds no deju pedagogiem var 

uzņemties pārāk daudz pienākumu, esot pārliecināts par to nepieciešamību un kāds savukārt 

var nepildīt pat pusi no deju pedagogam nepieciešamajiem pienākumiem. 

Deju pedagoga profesija ir komplicētākā ar deju saistītā profesija. Tā ietver gan 

dejotājam nepieciešamās prasmes, gan horeogrāfa zināšanas un pieredzi, gan pedagoga 

darbības atbildību. Tas būtu paredzams “deju pedagoga/skolotāja” profesijas standartā, lai celtu 

gan profesijas prestižu, deju pedagogu vērtības izjūtu, gan arī sabiedrības informētību par to, 

ka deju pedagogs nav nesekmīgs dejotājs vai neīstenojies horeogrāfs, bet gan tieši otrādi - 

iemieso sevī vismaz trīs profesijas vienlaikus.  

https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0477.pdf
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ASV Nacionālā dejas izglītības organizācija ir publicējusi profesionālos deju skolotāja 

standartus mākslas izglītībā (Professional Teaching Standards For Dance in Arts Education), 

kur izvērsti tiek minēti gan deju skolotāja mērķi, uzdevumi, nepieciešamās zināšanas lietot 

prasmes, profesionālās darbības būtība, mācību satura vadlīnijas, gan mācību vide, 

nepieciešamie resursi un stratēģijas, sadarbība ar ieinteresētajām pusēm un valsti, un, pats 

galvenais, ir aprakstīts veids, kā deju pedagoga darbība veicina audzēkņu personības attīstību 

un kādas prasmes būtu attīstāmas audzēkņos. Tiek piedāvāti arī standarti atsevišķām 

klašu/vecuma grupām, uzsverot standartu vispārīgumu un vadlīniju principu, lai katrs deju 

pedagogs, balstoties uz šiem norādījumiem, varētu veiksmīgāk interpretēt tos un izveidot jau 

detalizētāku savas mācību programmas saturu (http://www.ndeo.org/standarts). 

Kā jau iepriekš minēts, deja stimulē un sekmē cilvēka attīstību. Līdz ar fiziskajām 

spējām un uztveri attīstās arī emocijas, izziņa, muzikalitāte un sociālās spējas, kā arī iztēle un 

fantāzija (Speth, 2006).  

Lai izprastu deju pedagoga profesionālo darbību, ir vērts respektēt procesus, kuri 

ietekmē audzēkņu personības līdzsvarotu attīstību, paša deju pedagoga darbību un nodarbības 

gaitu. Svarīgs termins dejas mākslā ir “dejas valoda”, ar kuru apzīmē kustību izvēli - neverbālās 

komunikācijas veidu (Smith-Autard, 2004). Dejas valoda ir kā informācijas nesējs, tā sastāv no 

5 informācijas plūsmām: (1) kinētiskā informācija - temps, kustību ritms, akcenti, plastiska, 

kustību amplitūda, paātrinājums vai palēninājums, maksimāli tiek izmantotas cilvēka kinētiskās 

spējas; (2) kontaktinformācija - dejotājs atrodas pastāvīgā kontaktā ar apkārtējo vidi, tiek 

mainīts ķermeņa stāvoklis, tiek koordinētas roku, kāju, korpusa, galvas kustības, ķermeņa 

locītavu stāvoklis iemieso noteiktu kontaktinformāciju; (3) psihiskā informācija apvieno 

emocionālo stāvokli, reakciju, temperamentu, dejas kustību izpildījuma manieri, kas rezultējas 

dažāda līmeņa izteiksmīgumā; (4) ķermeņa uzbūves informācija - izpildītāja statiskās ķermeņa 

formas (ķermeņa apjoms, līnijas un tā daļu proporcionalitāte, sejas vaibsti, muskuļu uzbūve 

u.tml.) un dinamiskās iespējas (solis, lēciens, aplombs, saišu elastīgums, spēks un muskuļu 

izturīgums, vestibulārā aparāta attīstības līmenis u.c.); (5) pragmatiskā informācija - vēstījums, 

komunikācijas veids, kur kustība veido pragmatiska rakstura informāciju, ar kuru norāda, 

pirmkārt, kas un ar kādu motivāciju to izpilda, otrkārt, kam tā adresēta (citam personāžam, 

skatītājiem) (Богданов, 2018). 

Iepriekš minētā dejas valodas informācijas plūsma veido sakarības starp dejas 

izpildījumu, horeogrāfa darbu un deju pedagoga darbu. Deju pedagogs kā horeogrāfs pārzina 

šos faktorus un izmanto dejotāja dotības, lai radītu organisku dejas kustību plūdumu, un deju 

pedagogs ņem vērā šo informāciju, lai demonstrētu un mācītu dejotājiem šo informācijas 

plūdumu likumsakarības.  
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Māstrihtas mūzikas akadēmijas dejas pedagoģe Marija Speth (Maria Speth) nosauc 

attīstības veidus, kuros dejai ir nozīmīga, pozitīva ietekme: fiziskā attīstība; emocionalitātes un 

radošuma attīstība, muzikalitātes attīstība, sociālā attīstība, orientēšanās telpā un laikā (Speth, 

2006). Savukārt, lai labāk izprastu deju pedagoga profesionālo darbību un profesionālās 

identitātes komponentu atlases pamatojumu, tiek aplūkoti arī Berlīnes Valsts operas solista un 

horeogrāfa, Leipcigas operas teātra baleta trupas direktora/horeogrāfa, kā arī Berlīnes E.Buša 

vārdā nosauktās Augstākās aktieru meistarības skolas profesora Ditmāra Zeiferta (Dietmar 

Seyffert) izvirzītie deju nodarbības aspekti. Lai gan katra deju nodarbība vai stunda ir 

realizējama ar citu mērķi un līdzekļiem, tā savā ziņā ir unikāla, tomēr ir arī kopīgi aspekti, kuri 

tiek iekļauti katrā nodarbībā: fizioloģiskie, psiholoģiskie, telpiskie, muzikālie, ritmiski-

dinamiskie, estētiskie, radošie un mākslinieciskie (Зайфферт, 2012). Apvienojot un papildinot 

šos aspektus, var pārskatāmi atklāt deju pedagoga profesionālās darbības specifiku un iespēju 

veicināt audzēkņu līdzsvarotu personības attīstību (sk. 3.tabulu).   

3.tabula  

Deju pedagoga darbība audzēkņu harmoniskai attīstībai (autore pēc Zeiferta, 2012, Speth, 2006) 

Aspekti Pedagoga uzdevumi Pedagoga darbības nosacījumi 
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a
tt

īs
tī

b
a
 u

n
 

fi
zi

o
lo

ģ
ij

a
 

• Respektēt cilvēka fizioloģiju, 
bioritmu un vecumposmu 

attīstības specifiku. 

• Veicināt audzēkņu fizisko 

attīstību.  

• Virzība no vienkāršā uz sarežģīto. 

• Iepriekš apgūtais tiek papildināts ar 
jaunām kustībām. 

• Organiska un līdzsvarota slodze. 

• Fiziskās enerģijas patēriņa un apmaiņas 
līdzsvarotība visā nodarbības gaitā. 

P
si

h
o
lo

ģ
ij

a
 

• Ievērot attīstības psiholoģiju. 

• Prasmīgi risināt konfliktus un 
respektēt audzēkņu savstarpējās 

attiecības. 

• Veicināt audzēkņos vēlmi 
izzināt, pārliecību par savām 

spējām un atbildības izjūtu. 

• Pastāvīga audzēkņu reakciju un 

savstarpējo attiecību vērošana. 

• Pozitīvas un radošas gaisotnes 
veidošana. 

• Aktīva un daudzveidīga nodarbību 
satura veidošana, veicinot audzēkņos 

interesi, ziņkāri. 

• Psiholoģiski labvēlīga vide. 

• Nodarbības veidošana, ņemot vērā 
bioritmu un audzēkņu vecuma 

specifiku. 

O
ri

en
tē

ša
n

ā
s 

te
lp

ā
 

• Respektēt dejas kompozīcijas un 
skatuves likumus. 

Veicināt audzēkņos: 

• orientēšanos telpā, 

• izpratni par formām (aplis, 
līnija, diagonāle, ķēdīte, solo vai 

pa pāriem), virzienu, līmeņiem 

telpā, 

• izpratni par sava ķermeņa 

kustībām attiecībā pret telpu. 

• Deju izvēle un veidošana ar 
daudzveidīgiem kompozīcijas 

paņēmiemiem. 

• Telpas apgūšanas vingrinājumu 
izmantošana nodarbībās. 

• Improvizācijas vingrinājumu 
izmantošana telpas apzinātai 

iepazīšanai. 
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• Izprast mūzikas teorijas 

pamatus/solfedžo, orientēties 

ritmikā. 

Veicināt audzēkņos: 

• izpratni par taktsmēru, ritma un 
muzikālo frāzējumu attīstību, 

• ritma izjūtu, 

• muzikalitāti, 

• mūzikas un emociju saistību, 

• ritma un ķermeņa vienotu 

koordināciju. 

• Repertuāra dažādošana ar 
daudzveidīgām dejām –  dažādu 

taktsmēru, tempu, ar dažādu noskaņu 

un tēmu. 

• Ritma vingrinājumu iekļaušana 
nodarbību plānā. 

• Dejas muzikālā noformējuma 
pārrunāšana ar audzēkņiem. 

• Dažādu paņēmienu (uztakts, 
ritardando, crescendo, decrescendo, 

dažādi tempi, trioles, ritma izmaiņas 

utt.) izmantošana deju veidošanā. 

• Dažādas mūzikas, pat dzejoļu 
izmantošana deju izrāžu/koncertu 

veidošanā. 

E
m

o
ci

o
n

a
li

tā
te

 u
n
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in

a
m

ik
a

 

 

• Pārzināt aktiermeistarību un 

izprast kustību dinamiku.  

• Veidot dejas kompozīcijai 

atbilstošu tēlu. 

Veicināt audzēkņos: 

• dažādu emociju paušanu ar dejas 
starpniecību un kustību valodu, 

• spēju iejusties tēlā, 

• kustību izteiksmīgumu. 

• Deju - ar dažādu emociju paušanas 

iespējām – veidošana. 

• Aktiermeistarības vingrinājumu 

integrēšana deju nodarbībās. 

• Improvizācijas vingrinājumu 

integrēšana, izmantojot dažādas 

emocijas izraisošu muzikālo materiālu. 

• Kustību dinamikas atspoguļojošu 

vingrinājumu izvēle. 

• Deju satura (dramaturģijas) pārrunāšana 
ar audzēkņiem (pirms un dejas 

apgūšanas procesā). 

• Atbilstošu un tematam nozīmīgu dejas 
kustību un kompozīcijas izvēle. 

E
st

ēt
ik

a
 u

n
 k

u
lt

ū
ra

 • Respektēt skatuves estētiku un 
kultūru; 

Veicināt audzēkņos: 

• kulturālu uzvedību, 

• izpratni par skatuves kultūras 

likumiem, 

• izpratni par estētiku uz skatuves 
un vizuālajā tēlā. 

• Kulturālas uzvedības un attieksmes pret 
līdzcilvēkiem demonstrēšana 

audzēkņiem. 

•  Skatuves kultūras pārrunāšana ar 

audzēkņiem un kulturālas uzvedības 

veicināšana. 

• Deju veidošana, ņemot vērā skatuves 
estētiku un audzēkņu vecumu. 

R
a
d
o
šu

m
s 

u
n

 m
ā
k
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u
m
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• Izmantot iztēli veicinošus un 
radošus vingrinājumus, 

uzdevumus. 

Veicināt audzēkņos: 

• spēju pielietot pašu iztēli un 
dabisko vēlmi, atklāt (izzināt) 

sava ķermeņa iespējas noteiktajā 

vidē, 

• spēju izpausties radoši un 

pārliecību par savām spējām. 

 

• Iespējas audzēkņiem radoši 

līdzdarboties dejas tapšanas procesā. 

• Iztēli veicinošu vingrinājumu 

integrēšana deju nodarbībā. 

• Radošu uzdevumu integrēšana deju 
nodarbībā.  

• Iztēles tēlu pielietošana, veidojot jaunas 
kustību kombinācijas un kompozīcijas. 

• Jaunu kustību un kustību kombināciju 
meklēšana. 

• Improvizācijas vingrinājumu 

integrēšana, veicinot pārliecību un 

atraisītību. 
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• Izmantot sadarbību  deju 

nodarbībās, pāru un grupu 

vingrinājumos. 

Veicināt audzēkņos: 

• savstarpējo cieņu un izpratni, 

• kolektīva izjūtu un sadarbību ar 
citiem kolektīviem, 

• spēju strādāt kopā grupās (lielās, 
mazās) vai pāros, 

• sadarbību gan uzņemoties 

iniciatīvu, gan pakļaujoties tai.  

• Audzēkņu sadarbības veicināšana 
pozitīvā nodarbību vidē. 

• Audzēkņu iedalīšana grupās, ņemot 
vērā sadarbību veicinošus faktorus. 

• Pāru, grupu elementu izmantošana 
vingrinājumos, deju kompozīcijā. 

• Daudzpusīgas sadarbības veicināšana 
kolektīvā/grupā. 

 

3.tabulā aprakstītie aspekti var izpausties gan vienlaicīgi, gan pēctecīgi, tie ir nodarbības 

kodols. 

Audzēknim ir daudz iespēju ietekmēties un veidot savu personību: vecāku mājas, 

ģimenes apstākļi, laiks, brīvā laika pavadīšana, rakstura īpašības, dotības, vide, situācija, kurā 

audzēknis atrodas, – finansiālā, emocionālā, sociālā, fiziskā un garīgā. Deju pedagoga mērķis 

ir atbalstīt audzēkņu personības pilnveidošanos un audzināt tādu dejotāju, kas mācību laikā un 

savā dzīvē, arī profesionālajā, nepārstāj attīstīties un kas savā profesijā rod gandarījumu un 

panākumus (Зайфферт, 2012). 

Mūsdienās var novērot dejas mākslas žanru/ stilu mijiedarbību un sintēzi. Arvien biežāk 

deju pedagogi izvēlas pārstāvēt vairākus deju žanrus, tādā veidā paplašinot savu radošo un 

māksliniecisko darbību. Radošā doma nojauc jebkuras robežas un rada jaunas iespējas izpaust 

māksliniecisko ieceri, tāpēc promocijas darbā netiek apieti konkrēti deju virzieni/žanri/stili, bet 

aplūkota dejas māksla kopumā. Deju pedagogu profesionālajā darbībā noslēgta dejas forma 

veidojas kā mākslas darbs, lai gan ne visas dejas ir dēvējamas par mākslas darbiem. Lai noteiktu 

deju pedagoga mākslas darba autentiskumu, ir jāizprot mākslas darba veidošanās īpatnības, 

process, horeogrāfa domāšanas veids u.c. faktori. Promocijas darba ietvaros deju pedagogs tiek 

aplūkots kā horeogrāfs, viņa mākslinieciski radošā darbība ir skatīta kā dejas izstrāde, kura 

variējas, sākot no vienkārši konstruētas dejas kompozīcijas, beidzot ar augstvērtīgu noslēgtu 

dejas formu, kuru var dēvēt par mākslas darbu.  

Rodas nepieciešamība izprast jēdziena “horeogrāfs” būtību. Šis jēdziens ir komplicēts 

tieši dažādās izpratnes izpausmēs, no vienas puses, kā rets talants, bet no citas - kā apgūtas 

prasmes. Ravils Zaripovs (Зарипов, Равиль Садыкович) par šo sakarību izsakās nepārprotami, 

apgalvojot, ka jautājums ir sens, bet joprojām aktuāls: “Vai var cilvēku, kas apmācīts profesijai, 

iemācīt radīt mākslas produktu?” Var, bet tikai tādu, kam ir spējas un vēlēšanās iemācīties un 

kaut ko apgūt arī pašmācības ceļā. Viņš uzsver, ka talants ir mīklains jēdziens un nevar 
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realizēties bez labvēlīgiem apstākļiem un profesionālas izglītības, turklāt tam ir nepieciešams 

laiks un pašpieredze (Зарипов, Валяева, 2015). 

Jēdziens “horeogrāfija” tiek skaidrots kā māksla, kas dejošanu pārveido simboliski 

uztveramu, kompozīcijā un deju “sakārtošanā” īpaši baletiem (http://www.merriam-

webster.com/dictionary/choreography). Horeogrāfija ir prasmes apvienot kustības dejā, kas 

paredzēta demonstrēšanai, un horeogrāfs ir persona, kurai šīs prasmes piemīt 

(http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/choreographer). Horeogrāfs rada dejas 

kompozīcijas un plāno, sakārto deju kustības un zīmējumu dejām un īpaši baletiem 

(http://www.dictionary.com/browse/choreographer), kā arī norāda dejotājiem, kā dejas būtu 

jādemonstrē (http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/choreographer). 

Krievu valodas terminoloģijā un augstākās izglītības programmās termins “horeogrāfs” 

tiek lietots apvienojumā ar terminu “režisors” vai, precīzāk, “iestudētājs” (хореограф – 

постановщик), kas apliecina arī horeogrāfa profesijas organizatoriskās zināšanas un prasmes. 

Profesijas standarts “Baletmeistars” Krievijā paredz darbu horeogrāfijas mākslas nozarē 

un izvirza sekojošus profesionālās darbības mērķus:  

• māksliniecisko ieceru realizāciju radošos kolektīvos; 

• dažādu horeogrāfisko formu radīšanu; 

• horeogrāfisko darbu iestudēšanu; 

• veidot/radīt un pasniegt izpildītājiem horeogrāfisko tekstu, dejas kompozīciju, attīstīt 

plastiskā izteiksmīguma tehniku; 

• līdzdalību radošā procesa realizācijas organizēšanā, plānošanā, kuras rezultātā tiek 

sagatavots un radīts/veidots  horeogrāfiskais darbs, uzvedums, izrāde; 

• organizatorisko un māksliniecisko uzdevumu risināšanu, vadības veida izvēli un 

kombinēšanu, problēmsituāciju analīzi radošajā kolektīvā; 

• mūsdienu plastiskās valodas, horeogrāfijas mākslas attīstības stāvokļa, specifikas un 

perspektīvu veidošanās faktoru un attīstības likumsakarību  analīzi 

(http://www.nbchr.ru/virt_prof/profstandart/baletmejster.pdf). 

Savukārt profesijas “horeogrāfs” standarts Latvijā paredz profesionālās darbības 

pamatuzdevumu kopsavilkumu: 

• horeogrāfs ir dejas mākslas speciālists, kurš iecer un rada horeogrāfijas, iestudējumus, ar 

horeogrāfijas mākslas izteiksmes līdzekļu palīdzību pauž idejas un realizē radošus 

projektus, piedalās horeogrāfijas mākslas attīstības procesos, pārzina un orientējas 

izvēlētajā dejas mākslas žanrā, to izkopj un pilnveido, orientējas dejas mākslas stilu un 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/choreographer
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/choreographer
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žanru daudzveidībā, apguvis teorētiskās zināšanas un ieguvis praktiskās iemaņas dejas 

tehnikās; 

• horeogrāfs strādā kultūras un izglītības jomas uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, 

vai individuālais komersants 

(https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0477.pdf).  

Gan krievu gan latviešu valodā ir termins “baletmeistarmāksla”, kura paredz horeogrāfa 

– baletmeistara - darbību. Vēsturiski horeogrāfijas māksla bija tieši saistīta ar baletu un izpaudās 

tikai klasiskās dejas ietvaros. Dejas teorijas pamatlicējs un dejas mākslas reformators (18.gs.)  

Žans Žoržs Novērs (Jean-Georges Noverre)  traktātā “Vēstules par deju un baletiem” apraksta 

un veido baletmeistara darbības saturu – baletmeistars ir radoša profesija, kura aicina vērot 

dzīvi, iepazīt mākslas būtību un domāt tēlaini, kā arī skaidro, ka baletmeistars ir izrādes 

veidotājs, dramatiskās darbības interpretētājs un visu radošo spēku apvienotājs (Noverre, 2004). 

Dejas vēsturiskā attīstībā balets vairs nebija vienīgā profesionālā dejas mākslas forma, līdz ar 

to līdzās terminam “baletmeistars” radās sinonīms “horeogrāfs”, vienīgā atšķirība starp šiem 

terminiem ir žanriskā ievirze. 

Mūsdienu deju horeogrāfa specifika ir – radoša personība, kura “domā” ar savu ķermeni 

un kustībām, kura ir spējīga izveidot mākslinieciskos tēlus tikai ar ķermeņa kustību un to 

kompozīcijas palīdzību (Никитин, 2011). Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā tiek 

realizēta profesionālā bakalaura studiju programma “Horeogrāfija” ar specializācijām  “Baleta 

horeogrāfija” un “Deju horeogrāfija” (https://www.jvlma.lv/studijas/studiju-programmu-

apraksti/studiju-virziens-makslas). Tomēr pamatprasmes un profesijas realizācija šajās studiju 

programmās ir vienāda. Ņemot vērā, ka disertācijas empīriskās daļas izstrādē tiek analizēta 

dažādu žanru deju pedagogu profesionālā darbība, turpmāk tiks izmantots termins 

“horeogrāfs”. 

Nadežda Osinceva (Осинцева, Надежда Владимировна), analizējot jēdzienu 

"horeogrāfija", raksta,  kā tā saturs pakāpeniski paplašinās. Attīstās dejas mākslas tehnika un 

profesionalitāte, kaut arī atpaliekot, bet attīstās arī teorija, deja izplatās visās cilvēka dzīves 

jomās, daudzas aktivitātes cenšas tuvoties plastiskajai mākslai, tāpēc nav acīmredzama iemesla 

jēdziena "horeogrāfija" turpmākās attīstības noliegšanai (Oсинцева, 2006). 

Raksturojot horeogrāfa profesijas specifiku, nākas secināt, ka tā daļēji atbilst arī deju 

pedagoga profesijas specifikai. Deju pedagoga darbība nenoliedzami ir saistīta ar pašu deju, ne 

tikai atsevišķām kustībām un vingrinājumiem. Deju pedagogs pilnībā pārvalda dejas 

kompozīcijas likumus, ja arī izvēlas iestudēt jau esošas citu autoru horeogrāfijas. Deju pedagogs 

orientējas deju aprakstos un deju žanru terminoloģijā, lai spētu pēc apraksta atjaunot vai iestudēt 

dejas. Ja arī deju pedagogs neizvēlas veidot oriģinālhoreogrāfijas, viņš spēj izvērtēt citu dejas 

https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0477.pdf
https://www.jvlma.lv/studijas/studiju-programmu-apraksti/studiju-virziens-makslas
https://www.jvlma.lv/studijas/studiju-programmu-apraksti/studiju-virziens-makslas
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kompozīciju saturu, kvalitāti un piemērotību saviem audzēkņiem. Horeogrāfa un deju pedagoga 

darba specifika atklāj līdzīgas profesionālās darbības šķautnes. Oriģinālu un jaunu deju 

veidošana ir subjektīvs un individuāls katra deju pedagoga lēmums, tomēr gan topošo deju 

pedagogu studiju process, gan profesijas specifika paredz horeogrāfiski kompozicionālo 

prasmju apguvi. 

Deju pedagoga horeogrāfiskajā darbībā ir jāaplūko arī sakarības starp terminiem “deja”, 

“dejas kompozīcija” un “horeogrāfija”. Dejas kompozīcija ir izstrādāta un pabeigta dejas forma 

(Spalva, 2018) vai mākslas darbs (Smith-Autard, 2004).  Tātad “deja” un “dejas kompozīcija” 

ir sinonīmi. “Horeogrāfija” tiek aplūkota gan kā prasme, kura piemīt horeogrāfam, gan kā pati 

deja jeb dejas kompozīcija. 

N.Osinceva izvirza vēl citu skatījumu par terminu “horeogrāfija” un tā lietojumu ne tikai 

dejas mākslas ietvaros, apgalvojot, ka deju filozofijā ir radusies problēma, kas saistīta ar 

vajadzību vispārīgā apzīmējumā  izteikt cilvēka ķermeņa plastiskumu deju kustībās. Uz šo vietu 

pretendē termins "horeogrāfija", kura nozīme vēsturiski ir mainījusies. Ja sākotnēji horeogrāfija 

tika saprasta kā deju pierakstu sistēma, tad vēlāk  termina nozīme sasniedz dejas mākslas nozīmi 

kopumā. Šo dinamiku apliecina termina "horeogrāfisks" parādīšanās, terminu var brīvi lietot ne 

tikai mākslā, bet dažādās zināšanu jomās (Oсинцева, 2006). Promocijas darbā termins 

“horeogrāfs” tiks lietots kā apzīmējums personai, kura veido deju un pārzina visus ar to saistītos 

procesus, iestudē dejas priekšnesumus, uzvedumus, izrādes un rūpējas par to organizāciju. 

Termins “horeogrāfija” tiks izmantots kā sinonīms “dejas kompozīcijai” un nozīmēs noformētu 

deju. Termins “dejas kompozīcija” tiks lietots gan iepriekšējā skaidrojumā, gan kā studiju 

programmas nosaukums. 

Mūsdienās, kad horeogrāfijas mākslas estētika ir izmainījusies un turpina mainīties, ir 

nepieciešamība attīstīt citu “mākslinieciski radošo” domāšanas tipu gan deju pedagoga un 

horeogrāfa profesionālās izglītības procesā, gan tālākizglītībā. Dejas teorijas un mācību metožu 

pētnieks, deju pedagogs, pedagoģijas doktors un profesors Maskavas valsts kultūras institūtā 

(Московский государственный институт культуры) Vadims Ņikitins (Никитин Вадим 

Юрьевич) uzskata, ka šo izmaiņu nepieciešamība izriet no pretrunām esošajā horeogrāfiskās 

apmācības modelī. Šajā modelī profesionālā sagatavošana balstīta uz dominējošo racionāli-

loģisko mākslinieciskās domāšanas tipu, kas darbojas, piemēram, klasiskajā horeogrāfijā, kur 

horeogrāfiskā uzveduma veidošanai raksturīgi izmantot tādus mākslinieciskās izteiksmes 

līdzekļus kā dramatiski tēli, izveidoti nesaistīti ar kustībām, kodificēts dejas valodas komplekss, 

ko pārvalda horeogrāfs (galvenokārt klasiskajā vai tautu dejā) (Никитин, 2011). 

V.Ņikitins apgalvo, ka horeogrāfa mākslinieciski radošā domāšana ir personības 

vienotas psiholoģiskās funkcijas specifiska ārēja izpausme. Tā izpaužas horeogrāfiskā darba 
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mākslinieciski tēlainā satura radīšanā un nodošanā (Никитин, 2011). Savukārt R. Spalva 

secina, ka mākslinieciskajā darbībā kompozīcija saistās ar tēlainas formas veidošanu (Spalva, 

2004). 

Lai precizētu terminoloģijas lietojumu, ir jāiedziļinās dejas tapšanas procesā, kur 

būtiska nozīme ir iztēlei. 

Valentīna Hibnere radošajai iztēlei iedala 4 galvenos mākslinieciskās daiļrades posmus: 

ieceres rašanās, ieceres “iznēsāšana”, nobriešana jeb pilnveide, ieceres tēla praktiska realizācija 

(Hibnere, Grasmane, 2000). 

 

 

4.attēls. Mākslas tēla dinamika (Spalva, 2004) 

R.Spalva apraksta radošās darbības gaitu (sk. 4.attēlu), kurā notiek idejas 

materializācija, īstenojoties trīs savstarpēji saistītos darbības posmos: ieceres meklējumos; 

izteiksmes līdzekļu atlasē un veidošanā; iestudējuma veikšanā. Radošās darbības laikā notiek 

ieceres pilnveidošana un bagātināšana ar iespējamiem risinājuma variantiem, veikti izteiksmes 

līdzekļu meklējumi. Radošajā darbībā galvenais uzsvars tiek likts uz mākslas darba formas 

veidošanu (Spalva, 2004). 

Horeogrāfa domāšanas vienība ir kustība, bet horeogrāfa mākslinieciskā redzējuma 

būtība saistīta ar kustību pārveidošanu simbolos vai mākslinieciskajā tēlā. Tāpēc horeogrāfa 

radošajā darbībā būtiska vieta ir ne tikai izziņas spējām, ne tikai ārējās vides informācijas  

izpratnei un pārdzīvojumiem, bet arī spējām atainot šo informāciju apkopotā, simboliskā 

horeogrāfiskā tēlā.  

Pamatojoties radošā procesa fāžu un posmu koncepciju analīzē, V. Ņikitins  ir izstrādājis 

padziļinātāku radošā procesa posmu praktisko modeli horeogrāfiem, strādājot ar mākslas darbu 

(Никитин, 2011). Modelis ļauj noteikt mākslas darba tapšanas posmus un pēctecību (sk.5. 

attēlu), kuri savukārt ietekmē arī studiju procesa gaitu, pieminot horeogrāfijas mākslai 

nepietiekami izstrādātu metodiku arī deju pedagogu apmācībā. 

Emocija

Radošā 
darbība

Mākslas 
tēls
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5.attēls. Mākslas darba veidošanās procesa radošo posmu modelis horeogrāfiem (autore pēc 

Ņikitina, 2011) 

Par modeļa pirmo posmu dēvē problēmu vai grūtību noteikšanu, t.i., apzināt kādu 

„sasprindzinājuma lauku”, kas prasa meklēt problēmas risinājumu. Problemātiska situācija ir 

domāšanas procesa sākums. Tas ir noteikts subjekta psihiskais stāvoklis, kas veidojas objektīvu 

apstākļu iedarbībā, kur svarīga ir personības iekšējā aktivitāte - jaunu mērķu izvirzīšana, jaunu 

spēcīgu vēlmju veidošanās un motivācijas dinamika (Никитин, 2011).  

Stjuarts Hodss (Stuart Hodes), analizējot horeogrāfijas veidošanās motīvus un impulsus, 

norāda, ka tie var būt dažādi un arī mainīgi, atkarīgi no veidojamās kompozīcijas uzdevumiem. 

Par iedvesmas avotu kļūst skaņdarbs, glezna, literārs tēls, kāds notikums, paši dejotāji (Hodes, 

1998). Taču mākslinieciskās darbības motīvi un nodomi ir grūti analizējami. V.Ņikitins (2011), 

analizējot minēto pieeju horeogrāfa radošajai darbībai, piekrīt, ka stimuli, kas nosaka radošā 

produkta veidošanas sākumu, var būt ļoti dažādi. Tā var būt atšķirīga motivācija, vēlme 

pašrealizēties, centieni atrast ko jaunu individuālajā radošajā darbībā.  Mūsdienu horeogrāfija 

galvenokārt bāzējas jaunu māksliniecisko izteiksmes  paņēmienu meklējumos, eksperimentos, 

kas paver jaunus ceļus mākslinieciskajām izpausmēm.  

R.Spalva (2004) nošķir:   

• audio stimulus (mūzika, skaņa, balss, ritms), kuri iedvesmo dejas ideju, emociju, nosaka 

atmosfēru, dinamiku un stilu, kā arī ar mūzikas starpniecību reglamentē dejas ilgumu, 

frāzējumu, intensitāti; 

• vizuālos stimulus (glezna, skulptūra, objekts, forma, raksts), kuri bagātina ideju ar 

līnijām, formām, ritmā, tekstūrā, krāsā rastām asociācijām;  

• kinētiskos stimulus, ko izraisa jebkura kustība, tie veidojas dabiskas, tehniskas vai 

mākslinieciskas kustības iespaidā un var ietekmēt iestudējuma stilu, dinamiku un 

noskaņu;  

Problēma vai 
grūtību noteikšana

Nobriešana, kādas 
idejas inkubācija

Meklējumu fāze, 
vēlme iemiesot 

nodomu

Eksperiments, 
konstruēšana

Kritiska visu 
lēmumu un formu 

analīze

Mākslas
darbs
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• taktilos stimulus, kuri rodas no sajūtu izraisītām asociācijām; 

• identinālos stimulus ietekmē iestudējuma koncepts, ideja, notikums un to iespaidā 

kustības un horeogrāfiskais frāzējums iegūst nozīmi, intonāciju, kreativitāti, kā arī kļūst 

uztverams un saprotams.  

R.Spalva uzskata, ka šo stimulu dažādās kombinācijas var kļūt par emociju izraisītājiem 

un radošās darbības iedvesmotājiem dejā. Stimulu apzināšana ir nepieciešama radošās domas 

izraisīšanai un pastiprināšanai (Spalva, 2004). Ž. Ž. Novērs uzsver, ka katra horeogrāfiska 

daiļdarba pamatā ir spēcīgas jūtas. Horeogrāfam jābūt spējīgam uzņemt emocionālos impulsus 

(Noverre, 2004). Bieži liekas, ka deja veidojas zemapziņā, neizmantojot apziņu, un tāpēc var 

pieļaut, ka dejai nav sākotnēji paredzētā un apzinātā dejas tēla. Faktiskā dejas tēla vietu var 

ieņemt cits reāls vai abstrakts tēls, kam ir asociatīvas vai jebkādas citas saistības ar iespējamo 

deju. Piemēram,  bērns un viņa it kā neapzinātās kustības mūzikas pavadījumā. Tomēr arī bērns 

vispirms ieklausās mūzikā, to apzinās, pārdzīvo tās vai citas jūtas, veidojot atbilstošu redzamu 

kustību tēlu  un tikai tad sāk dejot. Tieši mūzika visbiežāk izsauc vēlmi kustēties, dejot. Tāpēc 

arī šajā gadījumā var teikt, ka lēmums dejot tiek pieņemts apzināti (Ромм, 2006). Tā šī 

fenomena pētniecība nonāk līdz otrajam posmam. 

Otram radošā procesa posmam – nobriešana, kādas idejas inkubācija, nodoms. Pēc 

tam, kad problēmsituācijas realizēšanai tiek izvirzīti noteikti uzdevumi un sākta to formulēšana 

un lēmuma pieņemšana, domāšanas process iegūst apzinātu formu. Tikko apziņa ir aizņemta ar 

citu uzdevumu risināšanu, lēmumu pieņemšana par konkrēto uzdevumu turpina norisināties 

zemapziņā. Šādā situācijā var teikt, ka “domājam zemapziņā”. Horeogrāfa radošajā darbībā šo 

posmu sauc par nodomu. Idejas realizācija paredz intuitīvā lēmuma verbalizāciju. Tomēr  

mūsdienu dejas horeogrāfa radošajā darbībā daudzkārt nav iespējams verbalizēt sajūtas vai 

jaunu ideju atblāzmas, tāpēc daudz racionālāk ir ieviest jaunu terminu „radošais redzējums” 

(Никитин, 2011), kas var izpausties kā iekšējās gleznas, attēli, muzikālās vai kustību 

intonācijas.  

Trešais posms – pāreja no zemapziņas uz apziņas darbību, meklējumu fāze, vēlme  

iemiesot nodomu ar noteiktiem mākslinieciskiem līdzekļiem. Pāreja no zemapziņas rezultātiem 

uz apziņu tiek uztverta kā sava veida atklāsme, kas vairāk pielietojama kā zinātniskais radošums 

vai iedvesma mākslā. Šai  fāzei horeogrāfijā ir zemapziņas raksturs. Horeogrāfs ar 

improvizācijas palīdzību un kustību risinājumu meklējumiem cenšas izteikt redzamā formā 

savas iekšējās izjūtas. Mākslinieciskajā ziņā šis ir pats mokošākais darba process, jo reālās 

izteiksmes līdzekļi un paņēmieni nesakrīt ar iekšējām izjūtām un tēliem (Никитин, 2011). 

Horeogrāfam apziņā - zināšanu, prasmju, pieredzes kopumā, spējā analizēt, pamanīt un 

izmantot pašpieredzi - notiek mērķtiecīga meklēšana, kuras norisē tiek iesaistīta fantāzija 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi437fO0MTxAhXWqosKHRcOBYsQwqsBMAJ6BAgEEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBiw-ftO327E&usg=AOvVaw2wUpSwlhIvwvTBJdIJg_Jt
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(Зарипов, Валяева, 2015). Horeogrāfs izvirzīto tematu risina daudzveidīgi, pielietojot savas 

zināšanas un prasmes dejas kompozīcijas teorijā, skatuves estētikā un likumos, domā, kā lai 

inovatīvi atklāj plānotās emocijas, dejas valodas meklējumos tēla atklāsmei, vizuālā tēla 

noformējumā, scenogrāfijā u.c. Šis uzskaitījums daļēji attiecināms arī uz nākamo posmu. 

Ceturtais posms – eksperiments, konstruēšana, ideāla gala produkta veidošana. Šim 

procesam ir apzināts raksturs, jo kustību meklēšana un elementu savienošana ir beigusies. Sākas 

strukturālo „rāmju”, formu meklēšana un savienošana ar citiem skatuviskās darbības 

komponentiem (Никитин, 2011). Daudz kas šajā posmā mainās, ja horeogrāfs sāk strādāt ar 

izpildītājmāksliniekiem, kuri piedāvā savus risinājumus un transformē horeogrāfa izvēlētos 

mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus reālā dejas skatījumā. 

J.Smita – Otarde lielu nozīmi piešķir tieši šim posmam, aprakstot to kā vienu no 

formveides elementiem. Viņa secina, ka mēģinājumu laikā kompozīcija tiek atsaukta atmiņā, 

atkārtota, pastiprināta, labota un rezumēta. Šis process tuvina radīto kompozīciju 

priekšnesumam (Smita – Autarde 2004). 

Piektais posms – kritiska visu lēmumu un formu analīze, izveidotā mākslas darba 

kontrole. Parasti šis posms ir saistīts ar prezentāciju skatītājiem un bieži atkarībā no skatītāju 

un kritiķu viedokļa izveidotajam mākslas darbam jāveic  labojumi (Никитин, 2011). 

Kompozīcijas gala iznākuma vai priekšnesuma novērtēšana var notikt divējādi – kā 

struktūras analīze vai emocionālās ietekmes intensitātes noteikšana (Spalva, 2004). Pirmais 

vērtēšanas veids attiecināms uz profesionālo novērtēšanas kritēriju izmantošanu konkursu 

žūrijās vai citu dejas mākslas profesionāļu vērtējumu, savukārt otrais - vairāk uz skatītāju 

vērtējumu. Skatītājus parasti ietekmē dejas kompozīcijas emocionālais izpildījums un 

vēstījums. Tomēr pilnībā norobežot šos vērtēšanas veidus nevajadzētu, jo vērtēt tikai dejas 

kompozīciju pēc struktūras nozīmē noliegt tās mākslinieciskumu un emocionalitāti, kas 

savukārt ir neatņemama dejas mākslas produkta sastāvdaļa. Arī vērtēt tikai emocionalitāti nebūs 

iespējams gadījumos, kad dejas kompozīcija un struktūra ir nekvalitatīva un traucē 

emocionālajai uztverei. Tādēļ var secināt, ka īstam mākslas darbam ir jāveidojas talanta, 

pieredzes un zināšanu vienotībā.  

R. Zaripovs uzsver kritisku sava darba analīzi un tās nozīmi veiksmīgas 

dejas/uzveduma/izrādes tapšanā. Viņš apgalvo -  kritisko analīzi nedrīkst nomainīt ar kādas 

personas autoritatīvu vai neobjektīvu viedokli. Viedokļi, kas izteikti tādā vai citā veidā,  vēl nav 

kritika, ja nesatur profesionālu uzveduma novērtējumu. Izteiktās domas kļūst tiešām vērtīgas, 

kad pamatotas ar apzinīgu un bezkaislīgu analīzi (Зарипов, Валяева, 2015). 
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Kulturoloģijas doktors, profesors, akadēmiķis, baletdejotājs un pedagogs V. Roms  

atklāj,  ka dejas tēls veidojas arī skatītājam (objektam), un šo atziņu ir  jāņem vērā. Subjekta 

(izpildītāja) un objekta tēli var kardināli atšķirties viens no otra (Ромм, 2006). 

Kritiskās domāšanas un mākslinieciskā radošuma attīstība ir ļoti nozīmīga, mācot 

topošos pedagogus. Izglītība paredz konkrētu zināšanu, prasmju un iztēles attīstīšanu, lai 

izvēlētos labāko variantu, kā atrisināt problēmu vai nu individuāli, vai kolektīvi. Radošuma 

attīstība ir orientēta arī uz oriģinālu darbu izveidošanu, stimulējot jaunu ideju rašanos uz 

iepriekšējo ideju pamata. Radošumam ir pat lielāka ietekme uz ikdienas dzīvi, jo sniedz jaunus 

veidus, kā risināt problēmsituācijas (Gutiérrez Rivas, 2017). 

Mākslas darba veidošanas procesā mākslinieks apzinās savu izvēļu faktu, bet ne 

vienmēr var vai vēlas atbildēt uz jautājumu, kāpēc izvēlēta tieši tā skaņu, fona, krāsu, līniju 

kombinācija, tieši tas vai cits sižeta attīstības variants, lai gan pēc nekļūdīgas intuīcijas 

mākslinieks ir pārliecināts, ka nepieciešami tieši šie izteiksmes līdzekļi. Vācu klasiskās 

filozofijas pārstāvis I.Kants “Tīrā prāta kritikā” apraksta ko līdzīgu saistībā ar ģenialitāti, 

respektīvi, mākslinieks izveido mākslas darbu, bet procesa noslēgumā nevar izskaidrot, kā šis 

mākslas darbs tieši radies, it kā mākslinieks būtu pārņemts ar kādu augstāku varu (Kant, 1999). 

Šajā gadījumā parādās nevis neapzināti, bet “principiāli neapzināti” radošās domāšanas 

elementi. Šādā veidā horeogrāfa mākslinieciski radošajā darbībā izpaužas intuīcija (Никитин, 

2011).  

Visi izcilie horeogrāfi ir no kāda mācījušies, bet pēc tam kaut kādā virzienā ir pārspējuši 

savu pasniedzēju. Tas nozīmē, ka talants saglabājas, nostiprinās un jaunās zināšanas palīdz viņa 

attīstībai un atbrīvo viņa redzējumu, bet zināšanu sistēma kalpo kā attīrošs un no kļūdām 

aizsargājošs filtrs (Зарипов, Валяева, 2015). 

Aplūkojot deju pedagoga kā horeogrāfa darbības specifiku, lielāks uzsvars tiek likts uz 

reāla mākslas darba izveidi, bet deju pedagogs strādā ar visdažādākā vecuma dejotājiem. 

Strādājot ar pirmskolas vecumposma audzēkņiem, nevar prasīt, lai apgūtās dejas kompozīcijas 

tiktu uzskatītas par mākslas darbiem, līdzīgi kā ar tikko dejot sākušiem jauniešiem vai 

pieaugušajiem, tālab nevar apgalvot, ka deju pedagogam nav talanta kā horeogrāfam, ja šī 

talanta izpausmes ierobežo mērķa auditorija. Tomēr pedagogam šādās situācijās ir iespēja 

veidot radošas un oriģinālas dejas kompozīcijas, pedagogam kā horeogrāfam ir iespēja parādīt 

savas zināšanas un prasmes dejas veidošanā, dejas tēla izstrādē un kompozīcijas paņēmienu 

izvēlē. 

   Radošās iespējas bremzē pastāvīgs atgādinājums, ka visa skaistā veidotājs var būt tikai 

tāds cilvēks, kurš apveltīts ar noteiktām īpašībām no „augšas”. Starp profesionāliem 

horeogrāfijas meistariem nav nācies sastapt gados jaunus talantus, un izrādes  “ilgdzīvotājas”  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi437fO0MTxAhXWqosKHRcOBYsQwqsBMAJ6BAgEEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBiw-ftO327E&usg=AOvVaw2wUpSwlhIvwvTBJdIJg_Jt
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ir izveidojuši nobrieduši mākslinieki. Viņi ir izgājuši lielu māksliniecisko skolu, bet ceļš uz 

radošumu katram no viņiem ir sācies ar profesijas apgūšanu. (Зарипов, Валяева, 2015). 

Nenoliedzami no deju pedagoga nevar prasīt obligātu uzstādījumu – veidot izcilus 

mākslas darbus, un tomēr tas nevar būt šķērslis, kādēļ tādus neveidot/neradīt. Darbā ar dejas 

entuziastiem, nevis profesionāļiem nākas pielietot tieši tās pašas dejas kompozīcijas 

likumsakarības un paņēmienus, līdz ar to deju pedagogam ir jāapgūst horeogrāfa profesija, bet 

cik lielā mērā un vai tieši tādā pašā studiju kursu metodikā, ir atklāts jautājums. Latvijā deju 

pedagogu studijās dejas kompozīcija ir viens no studiju kursiem, arī studiju kursu (klasiskā 

deja, latviešu tautas deja, bērnu deja u.c.) noslēguma pārbaudījumos ietilpst savas 

oriģinālhoreogrāfijas izveidošana un iestudēšana. 

 

Secinājumi 

1.  Deju pedagoga profesijas specifika daļēji atbilst horeogrāfa profesijai, jo deju pedagogs, 

ja arī izvēlas iestudēt jau esošas citu autoru horeogrāfijas, pārvalda dejas kompozīcijas 

likumus, orientējas deju aprakstos un žanros, lai spētu pēc apraksta atjaunot vai iestudēt 

dejas, izvērtēt citu dejas kompozīciju saturu, kvalitāti un piemērotību saviem 

audzēkņiem. 

2. Deju pedagoga profesionālā darbība paredz nodarbībās ievērot audzēkņu fizisko 

attīstību un fizioloģiju, vecumposmu psiholoģiju, estētiku un skatuves kultūru, veicināt 

orientāciju telpā, muzikalitāti un ritma izjūtu, radošumu un mākslinieciskumu, 

socializāciju un sadarbību, palīdzēt izpausties emocionalitātei un kustību dinamikai. 

3. Deju pedagogs ir izvēlētā deju žanra speciālists, kurš orientējas citos dejas mākslas 

žanros un stilos, pedagoģiskajā darbībā veicina savu audzēkņu personības fizisku, 

psihisku, garīgu un sociālu attīstību, spēj veikt kolektīva vadītāja pienākumus un īsteno 

paša radītās vai citu autoru horeogrāfijas. 

4. Profesiju klasifikatorā nav iekļautas profesijas „deju skolotājs” vai „deju pedagogs”, līdz 

ar to tiek apgrūtināta studiju programmu izveide un augstākās izglītības organizācija 

deju pedagogu profesionālās darbības apguvei. 

 

1.2.2. Deju pedagoga profesionālās identitātes modelis un komponentu saturs 

 

Šajā apakšnodaļā tiks raksturots deju pedagogu profesionālās identitātes modelis un tā 

komponentu realizācija deju pedagogu profesionālajā darbībā. Tiks meklētas atbildes uz 

jautājumiem: “Kāds ir deju pedagogu profesionālās identitātes komponentu saturs?”, “Kāda ir 

deju pedagogu profesionālās identitātes modeļa lietojamība?” 
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Analizējot pētījumus par pedagogu profesionālo identitāti (Volkmann, Anderson, 1998; 

Beijaard, Meijer, Verloop, 2013; Шнейдер, 2001), par profesionālo identitāti psiholoģijā 

(Woo, 2013; Woo, Henfield, 2015), tika noteikti deju pedagoga profesionālās identitātes 

(turpmāk - DPPI) komponenti: deju pedagoga profesijas filozofija, deju pedagoga profesionālās 

zināšanas lietot prasmes,  deju pedagoga profesionālās lomas, deju pedagoga mākslinieciski 

radošā darbība, attieksme pret deju pedagoga profesionālo darbību un profesionāļa tēls. 

Balstoties uz šiem komponentiem, tika izveidots DPPI modelis (sk. 6. attēlu). 

 

 

PF – deju pedagoga profesijas filozofija 

T – profesionāļa tēls 

A - attieksme pret deju pedagoga profesionālo darbību 

MRD – deju pedagoga mākslinieciski radošā darbība 

L – deju pedagoga profesionālās lomas 

ZP – deju pedagoga profesionālās zināšanas lietot prasmes 
 .attēls. Deju pedagoga profesionālās identitātes modelis (autores veidots) 

 

Modelis sastāv no vienlīdz svarīgiem komponentiem.  

Deju pedagoga profesijas filozofija 

Pedagoģijā vērtības atklājas kā audzināšanas saturs (Briška, 2011), savukārt deju 

pedagoga profesijas filozofiju atklāj vērtības. Pastāv uzskats, ka cilvēku vērtības un pārliecības 

mainās, nav noturīgas un cilvēkiem dažkārt pietrūkst skaidras vadlīnijas (Ozoliņa-Nucho, 

Vidnere, 2009). Ideālisma pārstāvis Jūlijs Aleksandrs Students 20.gs. sākumā  apgalvo, ka 

vērtības nemainās, mainās tikai cilvēku izpratne par vērtībām (Students, 1998). 

Atšķirībā no vajadzībām, kuras izzūd, tiklīdz ir apmierinātas, vērtība realizācijas gaitā 

piesātinās un kļūst spēcīgāka (Vidnere, 1997). 

  
  

 
MR 
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Deju pedagoga vērtības ir parādības, idejas un priekšstati, kas ir personiski nozīmīgi 

viņa profesionālajā darbībā. Deju pedagogs ir pārliecināts, ka viņa darbība sekmē audzēkņu 

vispusīgu personības attīstību, un šī pārliecība veidojas nepārtrauktā pašpieredzes 

pilnveidošanas procesā. Deju pedagoga vērtības ietekmē mācību procesu kopumā, stundas 

uzbūvi, vingrinājumu izvēli, attieksmi pret audzēkņiem, runas veidu, izvēlētās mācību metodes, 

profesionāļa tēlu. 

Pašreizējā sabiedrības situācijā visās skolotāja darba jomās būtiski vērtību kritēriji ir 

daudzveidība, individualitāte, mijdarbība un profesionālā autonomija (Briška, 2011). Deju 

pedagoga profesionālajā darbībā ir svarīgi, vai pedagogs apzinās un ir noformulējis savas 

vērtības sadarbībā ar audzēkņiem vai arī par to nav domājis (sk.7.attēlu). 

 

 

 .attēls. Pedagoga profesionālo vērtību struktūra (Briška, 2011) 

Katram deju pedagogam ir vēlme sagatavot dejotāju, kas mācību laikā un savā 

profesionālajā dzīvē nepārstātu attīstīties un savā profesijā atrastu pozitīvu pašizjūtu un gūtu 

panākumus. Izvirzot profesionālās darbības mērķi, ir jāatbild uz jautājumu: “Kā es vēlos 

atbalstīt savus audzēkņus?”  Šis jautājums palīdz atrisināt daudzas neskaidrības profesionālajā 

darbībā. 

Pirms atbildēt, ir jāņem vērā:   

• kur notiek dejas mākslas nodarbības (pulciņš, studija, deju skola u.c.); 

• kāds ir audzēkņu vecums; 

• kāda ir audzēkņu motivācija apgūt deju (iemācīties dejot, iegūt profesiju utt.). 

Neievērojot šos nosacījumus, var izveidoties nesakritība starp izvirzīto mērķi un 

darbības rezultātu. Tā nav medicīniska, psiholoģiska, mēģinājumu vai metodiska problēma; tā 

ir saistīta ar resursu (gan audzēkņu fizisko dotību, gan pedagoga profesionālās darbības un 

mācību vides) un mērķu sakarību (Зайфферт, 2012). Ir bīstamība zaudēt pedagoģisko autoritāti, 

Skolotāja 
personiskā 
nozīmība

Aktuāli izglītības 
mērķi un principi

Skolotāja 
profesionālās 
darbības 

komponenti
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ja pārāk bieži tiek izvirzītas paaugstinātas vai pazeminātas prasības. Ja audzēknis vēlas kļūt par 

nākamo deju pedagogu, viņu neapmierinās neatbilstošs nodarbības saturs un vingrinājumu 

vienveidība, pedagoga norādījumu par pareizu kustību tehnisko izpildījumu trūkums.  Savukārt, 

ja audzēknis vēlas iemācīties dejot un papildināt savas prasmes izvēlētajā vaļaspriekā, viņa 

fizisko attīstību apgrūtinās pārāk sarežģītu vingrinājumu izvēle, un vaļasprieks, kurš izraisīja 

prieku, sāks sagādāt vilšanos par nespēju gūt panākumus. Jebkurā no šiem gadījumiem ir 

jāsaskaņo izvirzītais mērķis ar esošajām iespējām. 

Voldemārs Zelmenis piemin audzinātāja galvenos regulācijas līdzekļus – pedagoģiskās 

prasības (ierosinājumus, ieteikumus, norādījumus, rīkojumus, pavēles, aizliegumus), kam jābūt 

pamatotām, konsekventām un vienprātīgām, tās nedrīkst pazemot audzēkņa pašcieņu 

(Zelmenis, 2000). Dejotājam nepieciešama atzinība, palīdzība, mierinājums, arī kritika un 

uzslavējums. Liela fiziskā un psiholoģiskā slodze, nepārtraukti pārmetumi, aizrādījumi, draudi 

un sodi deju nodarbībās un mēģinājumos dejotājā rada izmisumu, pretestību. Šos 

problēmjautājumus var atrisināt sadarbība ar audzēkni un darbības mērķu izvirzīšana 

(Zelmenis, 2000). 

Audzināšanas praksē lēmumi tiek pieņemti, respektējot noteiktus mērķus un ar tiem 

saistītās normas un vērtības (Gudjons, 1998). Audzināšanas mērķis nosaka pedagoģisko 

darbību, un dejas pedagoģija nav izņēmums. 

Profesionālā pārliecība paredz deju pedagoga spēju aizstāvēt savas profesijas īpatnības 

un nepakļauties ārējiem ietekmes faktoriem, tādiem kā administrācija, sabiedrības viedokļi, 

atalgojums u.c., jo nebūtu pieļaujami, ja deju pedagogs nepārtraukti šaubītos par savām spējām 

un darbu, viegli pakļautos citu (vecāku, direktora, sociālo tīklu u.c.) norādēm, neaizstāvot savas 

profesijas specifiku un prestižu. Deju pedagoga pārliecības pamatā ir apziņa par viņa ietekmi 

uz audzēkņu personības attīstību. 

Deju pedagoga profesionālās identitātes komponentu “Profesijas filozofija” atklāj: deju 

pedagoga vērtību apzināšanās, profesionālās sadarbības ar audzēkņiem mērķis un profesionālā 

pārliecība par audzēkņu personības attīstības veicināšanu nodarbībā. 

Deju pedagoga profesionālās zināšanas lietot prasmes 

Prasmes, kuras ir saistītas ar deju pedagogu profesionālo darbību, ir plaši aplūkojamas 

un ietver spēju pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas praktiski, spēju precīzi izpildīt iegūtās 

prasmes dejas mākslā. Jo bagātākas un dziļāk izprastas ir agrāk uzkrātās zināšanas 

(priekšzināšanas), jo vieglāk ir iegūt jaunu informāciju (Zelmenis, 2000). Gatavība izmantot 

zināšanas dažādu darbību izpildē vingrinājumu gaitā kļūst par prasmēm un pakāpeniski 

automatizējas – kļūst par iemaņām, kas kā elementi iekļaujas arvien sarežģītākās prasmēs 

(Zelmenis, 2000).   
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Deju pedagogam ir ne tikai jāpārzina vairāki deju žanri un stili, bet arī jāpilnveido 

zināšanas dejas kompozīcijā, kuras viņš lietos kā prasmes horeogrāfiju veidošanā. 

Sarežģītākais uzdevums, apgūstot pedagoģijas zināšanas, ir to interpretācija dejas 

nozarē, jo literatūra un mācību materiāli dejas pedagoģijā vēl nav pieejami un studentiem ir 

jāizrāda iniciatīva, studiju kursu saturu par mācību stundu integrējot deju nodarbībā, no klases 

- deju zālē. Šobrīd zināšanas pedagoģijā (vispārīgā pedagoģija, audzināšana, didaktika u.c.)  un 

dejas pasniegšanas metodika oficiāli (neņemot vērā katra mācībspēka personīgo ieguldījumu) 

studiju procesā vienoti apgūtas netiek. 

Profesijas tradīcijas ir saistītas ar attieksmēm pret savu profesiju un darbu, jo tradīcijas 

un priekšstati par deju pedagoga profesiju veidojas pirms šīs profesijas oficiālas iegūšanas 

augstākās izglītības iestādēs, tātad pusaudžu gados vai pat bērnībā - no sava deju pedagoga. 

Audzēknis mācās no sava pedagoga un gūst priekšstatus par profesiju; izvēloties šo profesiju, 

papildina savas zināšanas un prasmes augstākās izglītības iestādē (gan Latvijā, gan ārzemēs), 

kļūst par deju pedagogu un savā profesionālajā darbībā rada jaunus priekšstatus saviem 

audzēkņiem. Jaunajiem pedagogiem būtu jābalsta sava praktiskā darbība gan tradīcijām 

bagātajā un vēsturiski pārbaudītajā dejas mākslas metodikā, gan kritiski jāanalizē uzkrātā 

pašpieredze, veidojot jaunu izpratni par profesijas tradīciju pielietojumu mūsdienās. 

Komponents “Zināšanas lietot prasmes” ietver zināšanas/prasmes horeogrāfijā; 

pedagoģisko zināšanu/prasmju pārnesi dejas pedagoģijā; profesijas tradīciju kritisku analīzi un 

jaunu tradīciju ieviešanu. 

Deju pedagoga profesionālās lomas 

Sociālā loma ir noteikta stāvokļa fiksēšana, kuru indivīds ieņem sabiedrisko attiecību 

sistēmā. Konkrētāk ar lomu tiek saprasts normatīvi aprobēts uzvedības paraugs, kas tiek gaidīts 

no katra, kas ieņem šo pozīciju. Tā kā, veicot šīs lomas, katrs indivīds mijiedarbībā ar citiem 

atklāj arī savu raksturu, šīs lomas nevar uztvert kā absolūti noteiktus uzvedības šablonus 

(Ņikiforovs, 2007). 

Primārās lomas ir saistītas ar ikdienas profesionālo darbību un iekļauj studiju procesā 

iegūtās zināšanas lietot prasmes, kuras tiek papildinātas pieredzē un profesionālajā darbībā. 

Sekundārās lomas ikdienas profesionālajā darbībā izmanto retāk, tomēr tās atspoguļo dejas 

mākslas mijiedarbību ar citām mākslām, medicīnu u.tml. Dejas mākslas pārstāvji cenšas izprast 

un paplašināt zināšanas nozarēs, kuras ir cieši saistītas ar dejas pedagoga profesiju, bet neietilpst 

tiešajos darba pienākumos. 

Reālajā personības attīstības procesā katra darbības joma – izziņa vai radošs darbs, 

mākslas darbu uztvere, sportista darbība utt. – allaž saņem atbalstu no citām jomām (Anspaks, 

2006). 
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Deju pedagoga profesija ir radoša un profesionālās lomas šajā nozarē varētu nosacīti 

iedalīt primārajās (pedagogs, audzinātājs, horeogrāfs, kolektīva vadītājs, mūzikas mākslas 

pazinējs u.c.) un sekundārajās lomās (fizioterapeits, šuvējs, uztura speciālists, zinātnieks, 

režisors u.c.). Primārās lomas balstās ikdienas darbā un ir tik aptverošas, cik pieļauj deju 

pedagoga iegūtā izglītība un pieredze. Pedagogs ir audzinātājs, jo audzināšana ir sarežģīta, 

ilgstoša, nepārtraukta cilvēku sadarbība, kuras procesā tiek realizētas trīs nozīmīgas funkcijas: 

cilvēces garīgo vērtību apgūšana, saglabāšana un attīstīšana (Špona, 2006). 

Ņemot vērā žanru un stilu mijiedarbību mūsdienu deju pasaulē, deju pedagogam ir 

nepieciešamas arvien plašākas zināšanas arī horeogrāfijā, lai izveidotu dejas kompozīciju, kura 

spētu gūt atzinību konkursos un festivālos, kur viena no galvenajām prasībām ir oriģinalitāte 

un inovācijas horeogrāfijā un vizuālajā noformējumā.  

Katram deju pedagogam iespējams īstenot ieceres un radošo potenciālu, izveidojot savu 

deju kolektīvu, studiju, pulciņu un vadot tā darbību. Kolektīva vadītāja lomas īstenošanā 

pedagogam ir vajadzīgas organizatoriskās prasmes. Deju pedagogs, būdams kolektīva vadītājs, 

uzņemas atbildību par saviem audzēkņiem un kolektīva māksliniecisko darbību. Kolektīva 

vadītājs organizē koncertdarbību, t.i., saziņu ar pasākuma organizatoriem, finansiālo jautājumu 

risināšanu, atbilstoša mākslinieciskā repertuāra piemeklēšanu, transporta nodrošināšanu utt. 

Mākslinieciskā koncertdarbība iekļauj arī paša pedagoga organizētus pasākumus, kuros deju 

pedagogs ir pasākuma organizētājs. 

Izglītības iestādes vadītājs atbild par izglītības iestādes darbību un tās rezultātiem, 

reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī par intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu 

racionālu izmantošanu, pilnvaru ietvaros lemj par izglītības iestādes intelektuālo, finanšu un 

materiālo līdzekļu izmantošanu un darbinieku darba samaksu (Celma, 2006). Vadītājs ir skolas 

darbinieks ar lielu atbildību, kurš zina, kādu mērķi grib sasniegt, kontrolē resursus, ir novators, 

uzņemas atbildību, rada motivāciju (Everard, Morris, Wilson, Chapman, 2004). Daudzos 

gadījumos izglītības iestādes vadītāja darbība ir pielīdzināma kolektīva, studijas, privātas deju 

skolas, arī grupas vai pulciņa vadībai, kur vadības prasmes un zināšanas ir veiksmīgas 

profesionālās darbības pamats, palīgs ikdienas administratīvo jautājumu risināšanā.  

Deju pedagoga profesionālās identitātes komponents „Profesionālās lomas” ietver 3 

lomas -  audzinātājs, horeogrāfs un kolektīva vadītājs. 

Deju pedagoga mākslinieciski radošā darbība 

Deju pedagoga profesionālā darbība ir mākslinieciskā darbība, kas ir izzinoša un 

vērtējoša, pārveidojoša un komunikatīva. Integratīvās saiknes apzināšanās starp personības 

aktivitāti (izziņā, darbā, rotaļā, sportā u.c.) un “ieiešanu” vērtību pasaulē kļūst īpaši nozīmīga, 

ja apzināts, ka māksla aptver visus galvenos cilvēciskās darbības veidus. Mākslā, mākslas 
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radošajā procesā organiski iekļaujas, it kā tajā “pazūd” visi cilvēces galvenie darbības veidi, lai 

no šī “sakausējuma” izveidotos pilnīgi jauna kvalitāte – mākslinieciskā darbība (Anspaks, 

2006). 

Mūsdienu informācijas apmaiņas procesā ir arvien grūtāk radīt un atrast kaut ko pavisam 

nebijušu, ko cilvēka acs nav skatījusi, tādēļ par radošo darbību var tikt uzskatīta dažāda veida 

darbība, kura rod nestandarta risinājumus kādai problēmai, atrisina uzdevumus ar interesantiem 

izteiksmes līdzekļiem. Marks H. Aškrafts (Mark H.Ashcraft) iedala radošumu pēc izcelsmes – 

kā robežu paplašināšanu, inovāciju  (jaunā radīšanu, robežu nojaukšanu) un estētisko 

organizēšanu (Ashcraft, 2006). 

Radošais process ir personības procesu mijiedarbība, kuras rezultātā tiek radīts oriģināls 

produkts (Torrance, 1988). Radošumu pētot, uzmanība tiek pievērsta tādiem procesiem kā 

diverģentā domāšana, sintēze, asociāciju veidošana, radošā uztvere, radošā domāšana 

(Sternberg, 2006; Runco, 2009; Roberts, Sternberg, Runco, Acar, Ward, Kolomyts, & 

Kaufman, 2021). Radošums/kreativitāte ir plašs jēdziens – tās ir tehniskās inovācijas, jaunas 

idejas, jauni virzieni mākslā, jaunas paradigmas zinātnē utt. Pēc Mihaja Čiksentmihalji (Mihaly 

Csikszentmihalyi) uzskatiem, radošumam ir trīs galvenās sastāvdaļas: 1) radošuma lauks 

(joma), 2) nozare, 3) persona (Csikszentmihalyi, 1998). 

Deju pedagoga radošajā procesā/darbībā ietilpst dažāda veida inovatīvi vingrinājumi, 

nestandarta treniņstundu izveide, jauna deju stila izveidošana, spēja ātri un kreatīvi atrisināt 

problēmas gan ikdienas profesionālajā darbībā, gan koncertdarbībā, režisora darbā, veidojot 

deju uzvedumus u.c. Tomēr ne katras radošās darbības rezultāts ir  mākslas darbs. Inovācija var 

būt izcila, tomēr tā var nebūt mākslas darbs, līdz ar to rodas nepieciešamība izcelt 

mākslinieciski radošo darbību kā atsevišķu radošās darbības veidu. 

Pētot mākslinieciski radošo darbību, Ilze Briška (2011) izvirza mākslinieka personības 

un mākslas darba mijiedarbību kā vienu no nozīmīgākajām šī jēdziena skaidrojumā. Ņemot 

vērā, ka māksla ir cilvēka radīta un ir saistīta ar jutekliski uztveramu formu, mākslinieciski 

radošajā darbībā konstatējams subjektīvais komponents (mākslinieka personība) un objektīvais 

komponents – pats mākslas darbs. 

Dejas pasaulē eksistē daudz žanru, stilu, kā arī to dažādu sintēžu, un radoši 

mākslinieciskā potenciāla pētniecība šo žanru salīdzinājumā vēl nav veikta. Visos deju žanros 

notiek mākslinieciski radošā darbība, tomēr daudzi faktori ierobežo vai padara jaunradi arvien 

grūtāk realizējamu. Piemēram, deju žanru vēsturiskajā attīstībā – jo pilnvērtīgāks un attīstītāks 

ir deju mākslas virziens/žanrs/stils, jo grūtāk ir atrast jaunas iespējas to papildināt un īstenot 

jaunradi, paliekot konkrētā žanra ietvaros, tehniskā izpildījuma pamatnostādnēs. Sandra Vītola 

pētījumā par klasiskās dejas un modernās dejas mijiedarbību atzīst, ka klasiskās dejas sistēmas 
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jeb dejas valodas pamatā ir kustību iedalījums grupās pēc to pazīmēm, piemēram, piesēdieni, 

lēcieni, griezieni u. c. Tāpat ir noteikts stingrs ierobežojums kustību grupām – pamatkustību 

jeb bāzes soļu savienojums ar konkrētām palīgkustībām jeb saistsoļiem. Sistēmas apmācībā 

precīzi jāievēro izveidotās un vairāku gadsimtu laikā nostiprinātās kāju pozīcijas, strikti 

pieņemtais roku izvietojums stāvokļos un pozīcijās, tām atbilstošā formā (noapaļotā vai 

izstieptā) un noteiktā augstumā, kā arī konkrēts ķermeņa un galvas novietojums (Vītola, 2014). 

Klasiskajā dejā horeogrāfa radošumam ir otršķirīgs raksturs, jo viņš dejas kompozīciju veido, 

balstoties uz ideju ietekmējošiem ārējiem faktoriem - mūziku, dramaturģiju un fiksētu kustību 

valodu. Līdz ar to  horeogrāfa radošais uzdevums ir  izveidot plastiski tēlainu mākslas darbu, 

manipulējot ar pieejamiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem (Никитин, 2011). Līdzīgi ir 

ar latviešu tautas deju. Ir konkrēti nosacījumi, bez kuru ievērošanas tā vairs netiktu uzskatīta 

par latviešu tautas deju. Skatuviskajā tautas dejā ir plašākas iespējas, tomēr arī tur pastāv 

ierobežojumi. 

Šāda likumsakarība gaida visus jaunos dejas mākslas stilus - ar laiku tiem bagātinoties 

un attīstoties, arvien mazāk būs iespējama jaunrade, tomēr šis fakts paver iespējas jauniem 

izpausmes veidiem. Lai izveidotu kaut ko jaunu, ir jāzina, kas jau eksistē. Tāds uzdevums ir 

deju pedagogam un horeogrāfam – orientēties esošajā plašajā dejas zināšanu un prasmju 

daudzveidībā, atrodot tajā ko jaunu savai radošajai darbībai. Laikam ejot, mainās arī dejotāju 

fiziskās spējas, kuras ar savu amplitūdu papildina deju žanrus ar jauniem elementiem, parādās 

dažādi deju žanru/ stilu sajaukumi (modernais balets, laikmetīgā džeza deja), džeza deja 

paplašina sintēzes iespējas (Brodvejas džezs, liriskā džeza deja, afro džeza deja), hip hops 

iedvesmo dejotājus radīt inovatīvas kustību tehnikas un stilus, dejas pasaulē realizējas arī tautas 

deju interpretācijas un tēlainas abstrakcijas, notiek akrobātikas, jogas integrācija dejā, 

laikmetīgā deja paver iespējas sintēzei ar citiem mākslas virzieniem.  

Komponenta “Deju pedagoga mākslinieciski radošā darbība” saturu nosaka sižetu un 

tēmu atklāšana dejā, motivācija radīt deju konkrētam kolektīvam, jaunrades vajadzība. 

Attieksme pret deju pedagoga profesionālo darbību 

Attieksmes pret darbu veidošanās ir saistīta ar cilvēka attieksmi pret kultūru. Kultūra 

sākas ar bērnu pašu, viņa apģērbu, valodu, uzvedību, darba vietas un apkārtnes kārtību. 

Mīlestība pret darbu tiek audzināta jau kopš bērnības - caur mākslu, gaumes izjūtu, attīstot 

novērtējošo darbību. Attieksme pret darbu iekļauj zināšanas par darba veidiem un profesijām, 

mērķtiecību, prasmi pārvarēt grūtības un izturību, strādīgumu un čakluma paradumus (Špona, 

2006). 

Profesionālā attieksme pret darbu ir saistīta ar deju pedagoga vērtībām. Tomēr deju 

pedagoga profesionālajā darbībā ir daudzas nianses, kuras norāda tieši uz to, vai pedagogs 
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uztver savu darbu nopietni. Piemēram, uz nodarbību pedagogs pārģērbjas piemērotā apģērbā, 

nestaigā ar āra apaviem pa deju zāli, skatuvi un neļauj to darīt arī citiem, nodarbības sāk laicīgi, 

ar cieņu izturas pret audzēkņiem, respektē kolēģus utt. Attieksme pret deju pedagoga 

profesionālo darbību pauž cieņu gan pret sevi, gan citiem, atspoguļo, vai deju pedagogs 

pietiekami nopietni uztver savu profesiju un ir gatavs pilnveidot savas zināšanas lietot prasmes.  

Arī līdzdalība profesionālajās organizācijās parāda, cik lielā mērā deju pedagogs vēlas 

veltīt savu laiku, risinot problēmas dejas pedagoģijas nozarē. Meistarklašu organizēšana kaut 

vai tikai šauram kolēģu, dejotāju, audzēkņu lokam apstiprina deju pedagoga organizatoriskās 

prasmes un vēlmi attīstīt savas zināšanas lietot prasmes. Semināru un kursu organizēšana ir 

tieša dejas nozares attīstības veicināšana un rūpes par profesiju. 

Ar savu piemēru deju pedagogs nodarbībās demonstrē audzēkņiem godīgumu, 

taisnīgumu, spēju risināt konfliktus, cieņpilnu uzvedību u.c. Deju pedagogam nevajadzētu 

šķirot bērnus pēc patikas vai arī balstīties uz aizspriedumiem. Katram lēmumam, kurš skar 

audzēkņus, ir jābūt pamatotam, un tas ir jāpaskaidro. Daudzkārt audzēkņiem ir jānorāda arī uz 

vispārīgām uzvedības normām un pašsaprotamu pieklājību. 

Vēl viena svarīga iezīme ir vecumposmu specifikas ievērošana skatuves tēla un estētikas 

jautājumos. Deju pedagogs nepieļauj iespēju pārkāpt bērnu tiesības un izvēlas atbilstošas deju 

tēmas, tēlus un kustības, kuras nekonfliktē ar audzēkņu vecumu, ne mazāk svarīgs ir vizuālais 

noformējums - deju kostīmu izvēle. Arī dejas muzikālajam noformējumam ir jāatbilst 

estētiskiem un kulturāliem nosacījumiem, atbildīgi izvēloties dziesmu tekstus. 

DPPI komponents „Attieksme pret deju pedagoga profesionālo darbību ” realizējas deju 

pedagoga profesionālajā atbildībā pret audzēkņiem, cieņā pret sevi un citiem, profesionālajā 

pilnveidē. 

Profesionāļa tēls 

Profesionāļa tēls, no vienas puses, ir pašsaprotams, tā ir rīcība, uzvedība, kādā deju 

pedagogs sevi demonstrē sabiedrībā, bet, no otras puses, pedagoga tēls iekļauj vairākus 

komponentus, kuri veido šī tēla veselumu. Tēls bieži tiek saistīts ar jēdzienu “personība” un jau 

aplūkotajā psiholoģijas un pedagoģijas teorijā tiek izvirzīts kā viens no galvenajiem 

profesionālās identitātes komponentiem. 

Profesionāļa tēlu var aplūkot kā ārējā izskata radīto ietekmi sabiedrībā, kā paraugu, kam 

līdzināties. M. Mostons, izstrādājot vispārīgo jebkura mācīšanas stila “anatomiju” atzīmē 3 

galvenās daļas: 1) satura sagatavošana, 2) satura realizācija un demonstrācija, 3) satura 

vērtēšana. Satura sagatavošanā (posms pirms iespaida/ietekmes radīšanas) tiek minēta 

pedagoga stāja, apģērbs un izskats. Pedagogam pirms nodarbības ir jāizlemj, kā ģērbties, 

ieveidot matus, vai uzklāt dekoratīvo kosmētiku, vai likt brilles u.c. (Mosston, Ashworth, 1990). 
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Deju pedagogs, kurš pārstāv konkrētu deju žanru, pirms nodarbības izsver, kāda veida apģērbs 

būs piemērots šī žanra demonstrācijai, lai būtu labāk izprotama kustību specifika un tehniskais 

izpildījums (redzami ceļgali, rokas nav aizsegtas ar plīvojošu apģērbu utt.). Līdztekus izkoptam 

vizuālajam stilam ārējā izskatā pastāv arī fiziskās formas uzturēšana, lai deju pedagogs 

atbilstoši savam vecumam varētu demonstrēt kustību izpildījumu un vadīt deju nodarbības.  

Deju pedagoga profesionālais tēls izpaužas arī kā humāna rīcība un attieksme pret 

citiem. Deja balstās uz emocionalitāti un spēju to izpaust, tomēr pedagogam nav pieļaujami uz 

audzēkņiem vērsti emociju izvirdumi. Šajā profesijā pedagogs izkopj augsta līmeņa 

paškontroles prasmes. Ir sarežģīts uzdevums ikdienas profesionālajā darbībā demonstrēt 

emocionalitāti, bet tajā pašā laikā kontrolēt savas emocijas un neļaut, lai kaut kas (audzēkņu 

uzvedība, slikts garastāvoklis) izjauc šo līdzsvaru.  

Deju pedagoga saskarsme ar audzēkņiem un sabiedrību (vecākiem, kolēģiem, sociālo 

tīklu lietotājiem) arī pārstāv viņa profesionālo tēlu, it sevišķi mūsdienu digitalizācijā, kur ir 

iespēja demonstrēt savus vai savas deju studijas/grupas/pulciņa mākslinieciskos sasniegumus 

sociālajos tīklos, rūpēties par reprezentācijas pasākumiem interneta vidē, jo deju pedagoga tēls 

ir arī viņa studijas/grupas/pulciņa tēls un viens no iemesliem, kādēļ audzēkņi vēlas apmeklēt 

tieši viņa nodarbības. Ar savu saskarsmes kultūru deju pedagogs iesaista deju kolektīva 

aktivitātēs ne tikai pašus audzēkņus, bet arī viņu vecākus un plašāku sabiedrības daļu, 

informējot par dažādiem notikumiem dejas pasaulē kopumā. 

Pedagoga tēlu var salīdzināt ar cirka mākslinieku, kurš žonglē. Pedagogs ikdienā 

“žonglē” ar daudziem uzdevumiem – pedagogam  ir jāpārvalda situācija nodarbībā vai stundā, 

reizē īstenojot izvirzītos mērķus, apzinoties vadības kontroli, neietekmējoties no ikdienas 

problēmām, diferencējot apgūstamo mācību saturu, sekojot līdzi katra audzēkņa izaugsmei utt. 

Tas viss notiek, pedagogam saglabājot pārliecību par savām spējām un pozitīvu psiholoģisko 

vidi nodarbībā. Tomēr, ja kāds no šiem pedagoga tēlu ietekmējošiem komponentiem veido 

pārsvaru un pedagogs nespēj saglabāt korektu attieksmi, tad rūpīgi veidotais profesionāļa tēls 

var zaudēt cieņu audzēkņu acīs. Līdzīgi kā žonglieris, kurš izmetis kādu no bumbiņām, – 

skatītāji jūt līdzi un tomēr ir vīlušies viņa profesionālajā darbībā.  

DPPI komponents „Profesionāļa tēls” paredz fiziskā un vizuālā tēla izkopšanu, 

profesionālu sociālo uzvedību, humānu saskarsmi un rīcību. 

 

Secinājumi 

1. DPPI komponentu saturs realizējas deju pedagogu profesionālajā darbībā – 

profesionālajās vērtībās, radošumā, attieksmēs, sadarbībā, saskarsmē, zināšanu 

integrācijā un kritiskā to analīzē, prasmēs lietot iegūtās zināšanas, 
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pulciņa/kolektīva/studijas vadīšanā un pārliecībā par līdzsvarotu audzēkņu personības 

attīstības veicināšanu. 

2. Deju pedagoga profesionālās identitātes modelis ir universāls instruments, kas var tikt 

pielietots jebkura deju pedagoga profesionālās identitātes noteikšanai, neatkarīgi no 

specializācijas (deju žanru pārstāvniecības), darba pieredzes, audzēkņu vecuma grupām 

un izvēlētās darba vietas. 

3. Deju pedagoga profesionālās identitātes komponentu “Deju pedagoga profesijas 

filozofija” atklāj: deju pedagoga vērtību apzināšanās, profesionālās sadarbības ar 

audzēkņiem mērķis un profesionālā pārliecība par līdzsvarotas audzēkņu personības 

attīstības veicināšanu nodarbībā. 

4. Deju pedagoga profesionālās identitātes komponents “Deju pedagoga profesionālās 

zināšanas lietot prasmes” ietver zināšanas/prasmes horeogrāfijā, pedagoģisko 

zināšanu/prasmju pārnesi dejas pedagoģijā, profesijas tradīciju kritisku analīzi un jaunu 

tradīciju ieviešanu. 

5. Deju pedagoga profesionālās identitātes komponents „Deju pedagoga profesionālās 

lomas” ietver 3  lomas -  audzinātājs, horeogrāfs un kolektīva vadītājs. 

6. Komponenta “Deju pedagoga mākslinieciski radošā darbība” saturu nosaka sižetu un 

tēmu atklāšana dejā, motivācija radīt deju konkrētam kolektīvam, jaunrades vajadzība. 

7. Deju pedagoga profesionālās identitātes komponents „Attieksme pret deju pedagoga 

profesionālo darbību” realizējas deju pedagoga profesionālajā atbildībā pret 

audzēkņiem, cieņā pret sevi un citiem, profesionālajā pilnveidē. 

8. Deju pedagoga profesionālās identitātes komponents „Profesionāļa tēls” paredz fiziskā 

un vizuālā tēla izkopšanu, profesionālu sociālo uzvedību, humānu saskarsmi un rīcību. 

 

1.2.3. Deju pedagoga profesionālās identitātes kritēriji 

 

Šajā apakšnodaļā tiek formulēti deju pedagoga profesionālās identitātes noteikšanas 

kritēriji, rādītāji un vērtēšanas līmeņi. Atbilstoši izveidotajam deju pedagoga profesionālās 

identitātes modelim, pētījuma gaitā tiek piedāvāti DPPI noteikšanās kritēriji, kuri ir saskaņoti 

ar DPPI komponentiem. Apakšnodaļas izklāstā tiks atbildēts uz šādiem jautājumiem: “Kā 

veidojas deju pedagoga profesionālās identitātes noteikšanas kritēriji un ko tie atklāj?”, “Vai 

DPPI kritēriji paredz savstarpējas mijsakarības?” 

Deju pedagoga profesionālās identitātes noteikšanas kritēriju saturu atspoguļo rādītāji. 

Katram kritērijam ir trīs rādītāji, savukārt katru rādītāju atklāj trīs līmeņi – augsts, vidējs un 

zems. Rādītāju saturu nosaka deju pedagoga profesionālās darbības intensitāte. Augsta līmeņa 
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profesionālo identitāti nosaka deju pedagoga aktīva darbība savā profesijā – mērķtiecība, 

sistemātiskums, atbildība, profesionālā pilnveide u.c. Zemu līmeni nosaka deju pedagoga 

profesionālā pasivitāte – kampaņveidīgums, situatīvisms, nevēlēšanās iedziļināties savā 

profesionālajā darbībā. 

DPPI komponenta „Deju pedagoga profesijas filozofija” saturs ir deju pedagoga 

vērtības un uzskati, profesionālās darbības mērķis sadarbībā ar audzēkņiem, pedagoģiskā 

profesionālā pārliecība. 

Pedagogs, kurš apzinās un ir noformulējis savas profesionālās vērtības sadarbībā ar 

audzēkņiem, ir spējīgs prasmīgāk izvirzīt profesionālās darbības mērķus, kā arī veiksmīgāk tos 

realizēt ar paša izvēlētām metodēm, nešauboties par metožu atbilstību saviem uzskatiem. 

Pedagoga pārliecības un stabilu vērtību rezultātā tiek izvirzīti mērķi ne tikai gadam un 

pusgadam, bet arī katrai nodarbībai, vienojoties ar audzēkņiem par šo mērķi un virzību uz to. 

Pedagogs mērķtiecīgi uzkrāj pašpieredzi. 

Par spēcīgu pedagoga pārliecību liecina spēja aizstāvēt savas profesijas vērtības 

attiecīgās situācijās, nepakļauties citu izvirzītam psiholoģiskajam spiedienam, ja tas var kaitēt 

apzinātai profesionālai darbībai. Pedagoga profesionālā pārliecība par līdzsvarotu personības 

attīstību (fizisku, psihisku, garīgu un sociālu) nodarbībās ir konsekventa un sistemātiska 

(sk.4.tabulu). 

4.tabula 

Kritērija “Deju pedagoga profesijas filozofija” rādītāji un līmeņi 

Rādītāji Augsts līmenis Vidējs līmenis Zems līmenis 

Profesionālo 

vērtību 

apzināšanās 

ir noformulējis savas 

profesionālās vērtības 

un uzskatus, 

mērķtiecīgi uzkrāj 

pašpieredzi 

ir daļēji noformulējis 

savas profesionālās 

vērtības un uzskatus, 

daļēji mērķtiecīgi 

papildina savu 

pašpieredzi 

nav noformulējis 

profesionālās 

vērtības un uzskatus, 

pašpieredzi neveido 

mērķtiecīgi 

Sadarbības ar 

audzēkņiem 

mērķis 

 

vienmēr izvirza un 

vienojas ar 

audzēkņiem par mērķi 

tuvākajām un 

tālākajām nodarbībām 

pārsvarā izvirza un 

informē audzēkņus 

par mērķi tuvākajām 

un tālākajām 

nodarbībām 

pedagogs reti izvirza 

mērķi un neinformē 

audzēkņus par 

tuvāko un tālāko 

nodarbību mērķi 

Pedagoģiskā 

pārliecība par 

audzēkņu 

personības 

līdzsvarotu 

attīstību 

nodarbībā 

sistemātiski ir 

pārliecināts, ka 

profesionālā darbība 

ietekmē audzēkņu 

līdzsvarotu attīstību 

periodiski ir 

pārliecināts, ka 

profesionālā darbība 

ietekmē audzēkņu 

līdzsvarotu attīstību 

situatīvi ir 

pārliecināts, ka 

profesionālā darbība 

ietekmē audzēkņu 

līdzsvarotu attīstību 
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Pedagogs savas pašpieredzes un profesionālās darbības papildināšanai un attīstībai 

interpretē un integrē augstākajā izglītībā iegūtās profesionālās zināšanas lietot prasmes. 

Zināšanas/prasmes pedagoģijā tiek pielāgotas deju pedagoga profesionālās darbības specifikai, 

savukārt zināšanas/prasmes horeogrāfijā tiek integrētas gan ikdienas profesionālajā darbībā, 

gan koncertdarbībā. Pedagogs ir kritisks pret savas profesijas tradīcijām, lieto pārbaudītas darba 

metodes, tomēr neizmanto tās metodes un paņēmienus, kuri neatbilst pedagoģijas teorijas 

atziņām, bērnu tiesību aizsardzībai un humānai attieksmei pret cilvēku. Analizējot profesijas 

tradīcijas, pedagogs spēj izvērtēt to lietderību un sistemātiski ieviest jaunas metodes un 

paņēmienus savā profesionālajā darbībā (sk.5.tabulu). 

5.tabula 

Kritērija “Deju pedagoga profesionālās zināšanas lietot prasmes” rādītāji un līmeņi 

Rādītāji Augsts līmenis Vidējs līmenis Zems līmenis 

Zināšanas/ 

prasmes 

horeogrāfijā 

uz iegūto horeogrāfijas 

zināšanu bāzes 

sistemātiski attīsta 

prasmes tās lietot dejas 

veidošanā 

uz iegūto 

horeogrāfijas zināšanu 

bāzes periodiski attīsta 

prasmes tās lietot 

dejas veidošanā 

uz iegūto 

horeogrāfijas 

zināšanu bāzes 

situatīvi attīsta 

prasmes tās lietot 

dejas veidošanā 

Pedagoģisko 

zināšanu/prasmju 

pārnese dejas 

pedagoģijā 

integrē pedagoģijas 

zināšanas/prasmes 

sadarbībā ar audzēkņiem 

daļēji integrē 

pedagoģijas 

zināšanas/prasmes 

sadarbībā ar 

audzēkņiem 

reti integrē 

pedagoģijas 

zināšanas/prasmes 

sadarbībā ar 

audzēkņiem 

Profesijas 

tradīciju kritiska 

analīze un jaunu 

tradīciju 

ieviešana 

kritiski analizē 

profesijas tradīcijas un 

sistemātiski tās 

papildina, ieviešot 

jaunas 

daļēji kritiski analizē 

profesijas tradīcijas un 

periodiski tās 

papildina, ieviešot 

jaunas 

nekritiski pārmanto 

profesijas tradīcijas 

un situatīvi ieviešot 

jaunas 

 

Pedagogs profesionālajā darbībā ieņem daudzas lomas, piemēram, audzinātājs, 

padomdevējs, horeogrāfs, pētnieks u.c. Deju pedagogs ir audzinātāja lomā, kura paredz atklāt 

ikviena audzēkņa individuālo potenciālu un sekmēt tā attīstību, personisku piepildījumu. 

Pedagogs uzskata, ka viņa pienākumos ietilpst veicināt audzēkņu fizisku, garīgu, psiholoģisku 

un sociālu attīstību. Izmantojot iegūtās zināšanas lietot prasmes horeogrāfijā, pedagogs ir 

spējīgs izveidot pilnvērtīgu dejas kompozīciju dažāda vecuma un spēju dejotājiem, tādā veidā 

īstenojot horeogrāfa lomu. Vēl viena nenoliedzami svarīga loma ir deju kolektīva (kopas, 

studijas, pulciņa, grupas) vadītājs, kur deju pedagogs plāno un organizē sava kolektīva ikdienas 

un koncertdarbību, reklāmas pasākumus un kolektīva sabiedrisko dzīvi. Konkrētu pasākumu 

organizēšanas procesā pedagogs sadarbojas ar nepieciešamo jomu speciālistiem un partneriem 

(apskaņotāji, operatori, fotogrāfi, šuvēji, scenogrāfi, gaismotāji, pasākuma vadītāji u.c.), 
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demonstrējot izpratni arī par dejas mākslas pasauli ietekmējošām sfērām. Pedagogs uzņemas 

atbildību par sava deju kolektīva sabiedrisko dzīvi. Aktīvi organizē koncertus, pārzina un 

organizē pasākumus (meistarklases, izbraukumi ar kolektīvu, nometnes, fotosesijas, video klipa 

filmēšana, fotosesijas u.c.) (sk. 6.tabulu). 

 

6.tabula 

Kritērija “Deju pedagoga profesionālās lomas” rādītāji un līmeņi 

Rādītāji Augsts līmenis Vidējs līmenis Zems līmenis 

Horeogrāfa loma īsteno vismaz 3 

oriģinālhoreogrāfijas 

gadā 

īsteno vismaz 2 

oriģinālhoreogrāfijas 

gadā 

īsteno vismaz 1 

oriģinālhoreogrāfiju 

gadā 

Audzinātāja loma sistemātiski veic 

audzinātāja 

pienākumus 

periodiski veic 

audzinātāja 

pienākumus 

situatīvi veic 

audzinātāja 

pienākumus 

Kolektīva vadītāja 

loma 

sistemātiski vada deju 

kolektīvu 

periodiski vada deju 

kolektīvu 

epizodiski vada deju 

kolektīvu 

 

Pedagogs savā mākslinieciski radošajā darbībā rod jaunas idejas un tās realizē. Savā 

koncertdarbībā atklāj dažādus sižetus un tēmas, gan sev, gan sabiedrībai nozīmīgas, aktuālas 

pašiem dejotājiem. Pedagogs jūt iekšēju nepieciešamību radīt jaunas horeogrāfijas, kuras var 

rezultēties gan vienkārši sastādītās dejās, gan inovatīvā dejas kompozīcijā, gan mākslas darbā. 

Pedagogs ir motivēts radīt horeogrāfijas neatkarīgi no apstākļiem, piemēram, darba samaksas, 

psiholoģiskā spiediena un darba vides. 

Pedagogs meklē jaunus un inovatīvus paņēmienus horeogrāfiju veidošanā, atjauno un 

papildina savu ierasto kustību valodu, kā arī ir gatavs stilu un žanru sintēzei. Strikti noraida 

plaģiātismu un ciena intelektuālo īpašumu (sk. 7.tabulu). 

7.tabula 

Kritērija “Deju pedagoga mākslinieciski radošā darbība” rādītāji un līmeņi 

Rādītāji Augsts līmenis Vidējais līmenis Zems līmenis 

Sižetu un tēmu 

atklāšana dejā 
koncertdarbībā atklāj 

sižetus, aktuālas 

tēmas, lieto oriģinālus 

paņēmienus 

periodiski 

koncertdarbībā atklāj 

sižetus, aktuālas 

tēmas, dažreiz lieto 

oriģinālus paņēmienus 

izmanto citu 

horeogrāfu radītus 

sižetus, tēmas, nelieto 

oriģinālus risinājumus 

Motivācija radīt 

deju konkrētam 

kolektīvam 

rada deju neatkarīgi 

no apstākļiem 

bieži rada deju 

atkarībā no apstākļiem 

rada deju tikai 

atkarībā no apstākļiem 

Jaunrades 

vajadzība 

rada un lieto 

oriģinālus dejas 

kompozīcijas 

paņēmienus un 

kustību valodu 

dažreiz rada un lieto 

oriģinālus dejas 

kompozīcijas 

paņēmienus un 

kustību valodu 

pedagogam sagādā  

grūtības radīt 

horeogrāfiju un 

kustību kombinācijas 
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Attieksme pret profesionālo darbību atspoguļojas kā iesaistīšanās savā profesijā, 

profesionālais godīgums, pacietība, cieņa pret sevi, audzēkņiem, studentiem, vecākiem utt. 

Veidojot horeogrāfijas, pedagogs ir atbildīgs un ņem vērā dejotāju vecumposmu iezīmes un 

dejas tēlu, sižetu veido tām atbilstoši. Nepieļauj bērnu tiesību pārkāpumus un neestētisku 

horeogrāfisko risinājumu. Pedagogs ir punktuāls un vienmēr ievēro nodarbību grafiku, ierodas 

uz nodarbībām radoši sagatavojies. Pedagogs ir savaldīgs saskarsmē ar audzēkņiem, vecākiem, 

kolēģiem un nodarbībās nepieļauj kontroles zaudēšanu pār savām emocijām. Pedagogs 

pilnveidojas meistarklasēs, kursos un semināros, pats tos arī organizē un iesaistās dažādos 

projektos, pasākumu organizēšanā un profesionālajās organizācijās (sk. 8.tabulu). 

8.tabula 

Kritērija “Attieksme pret deju pedagoga profesionālo darbību” rādītāji un līmeņi 

Rādītāji Augsts līmenis Vidējs līmenis Zems līmenis 

Profesionālā 

atbildība 

vienmēr atbild par 

skatuvisko estētiku un 

nepieļauj bērnu tiesību 

pārkāpumus 

ne vienmēr respektē 

skatuvisko estētiku un 

bērnu tiesības 

reti respektē 

skatuvisko estētiku un 

bērnu tiesības 

Cieņa pret sevi 

un citiem 

vienmēr radoši 

gatavojas nodarbībām. 

Savaldīgs saskarsmē 

un emocionāli 

līdzsvarots 

ne vienmēr gatavojas 

nodarbībām. 

Savaldīgs saskarsmē 

un emocionāli 

līdzsvarots 

reti gatavojas 

nodarbībām. Ne 

vienmēr savaldīgs un 

emocionāli līdzsvarots 

Profesionālā 

pilnveide 

sistemātiski apmeklē 

un organizē kursus, 

meistarklases un 

seminārus, iesaistās 

projektos, pasākumu 

organizēšanā, 

profesionālajās 

organizācijās 

periodiski apmeklē 

kursus, meistarklases 

un seminārus, cenšas 

iesaistīties projektos, 

pasākumu 

organizēšanā, 

profesionālajās 

organizācijās 

kursu meistarklašu un 

semināru 

apmeklējumu 

pedagogs uzskata par 

formalitāti, izvairās no 

līdzdalības projektos, 

profesionālajās 

organizācijās 

 

“Profesionāļa tēls” ietver deju pedagoga pieredzi, vīziju par savu profesionālo tēlu un 

personīgo attīstību. Pedagogs pastāvīgi rūpējas par savu fizisko formu (atbilstoši vecumam), lai 

nepieciešamības gadījumā varētu nodemonstrēt kustību kombināciju pareizu tehnisku 

izpildījumu (dara to labprāt). Deju pedagogs ar savu piemēru demonstrē veselīgu un aktīvu 

dzīvesveidu. Pedagogam ir svarīgs arī ārējais izskats un izkopts individuālais stils, kas ietekmē 

iespaidu par profesionāli un demonstrē pedagoga personību. Pedagogs ir komunikabls un 

komunicē ar vecākiem, kolēģiem un dejas mākslas interesentiem, informējot tos par jaunumiem 

un aktualitātēm dejas mākslas pasaulē. Pedagogs seko līdzi un apmeklē profesionālajai 

izaugsmei nepieciešamos pasākumus un sadarbojas ar audzēkņiem, vecākiem, kolēģiem, 

sociālo tīklu lietotājiem, iesaistot tos kolektīva aktivitātēs. Pedagogs veido informatīvus 
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materiālus (reklāmas bukletus, reklāmas video materiālus, skrejlapas, virtuālās vides 

materiālus) par sava kolektīva darbību un sasniegumiem. 

Deju pedagogs vienmēr analizē savu attieksmi pret audzēkņiem un rīcību nodarbībās. Ir 

apzinājis paškontroles prasmes un kontrolē emocionālo līdzsvarotību rīcībā. Spēj atpazīt savas 

emocijas, vadīt tās un būt humāns saskarsmē un rīcībā ar audzēkņiem, vecākiem, kolēģiem un 

sabiedrību kopumā (sk.9.tabulu). 

 

9.tabula 

Kritērija “Profesionāļa tēls” rādītāji un līmeņi 

Rādītāji Augsts līmenis Vidējs līmenis Zems līmenis 

Fiziskā un 

vizuālā tēla 

izkopšana  

uztur sevi fiziskā formā 

atbilstoši vecumam un 

profesionālajai ievirzei, 

rūpējas par savu ārējo 

izskatu un veido savu 

individuālo stilu 

neregulāri uztur sevi 

fiziskā formā, cenšas 

rūpēties par savu ārējo 

izskatu, ir atsevišķas 

individuālā stila 

iezīmes 

kampaņveidīgi uztur 

sevi fiziskā formā, 

nav svarīgs ārējais 

izskats, 

nekopj individuālo 

stilu 

Profesionāla 

sociālā 

uzvedība 
popularizē dejas 

mākslu, regulāri 

informējot audzēkņus, 

vecākus, sociālo tīklu 

lietotājus un iesaistot 

tos kolektīva aktivitātēs 

popularizē dejas 

mākslu, neregulāri 

informējot audzēkņus, 

vecākus, sociālo tīklu 

lietotājus un iesaistot 

tos kolektīva 

aktivitātēs 

kampaņveidīgi 

popularizē dejas 

mākslu, reti 

informējot 

audzēkņus, vecākus, 

sociālo tīklu 

lietotājus un iesaistot 

tos kolektīva 

aktivitātēs 

Humānisms 

saskarsmē un 

rīcībā 

vienmēr analizē savu 

attieksmi pret 

audzēkņiem, kontrolē 

emocionālo 

līdzsvarotību rīcībā 

pārsvarā analizē savu 

attieksmi pret 

audzēkņiem, kontrolē 

emocionālo 

līdzsvarotību rīcībā 

reti analizē savu 

attieksmi pret 

audzēkņiem, kontrolē 

emocionālo 

līdzsvarotību rīcībā 

 

Balstoties uz DPPI komponentu realizāciju profesionālajā darbībā un kritēriju saturu, 

tika izveidots komponentu varbūtējo mijsakarību modelis, prognozējot, ka DPPI saturā noris 

mijiedarbība. 

Jau iepriekš analizētie pētījumi (Volkmann & Anderson, 1998; Connelly & Clandinin, 

1999), liek secināt, ka starp profesionālās identitātes komponentiem ir dziļa saistība un ir 

svarīga to atrašanās līdzsvarā, kā arī konflikta stadijā. Vai kāda komponenta izslēgšana no 

profesionālās identitātes ir drauds profesionālās identitātes attīstībai? Konstrukcijā (sk. 8.attēlu) 

atainota virzība starp DPPI komponentiem. 
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 .attēls. Deju pedagoga profesionālās identitātes mijsakarības (autores veidots) 

 

 Zinātniskās literatūras analīze parāda, ka profesionālā identitāte ir dinamiska un tā 

paredz deju pedagoga aktivitāti, kuras rezultātā profesionālās identitātes komponenti attīstās un 

mainās satura kritērijos un rādītājos. Šīs mijsakarības tiks analizētas un ar empīriskā pētījuma 

starpniecību apstiprināta to nozīme. 

 

Secinājumi 

1. Deju pedagogu profesionālās identitātes noteikšanas kritēriji un rādītāji atklāj deju 

pedagogu profesionālās darbības saturu trijos līmeņos – augstā, vidējā un zemā. 

2. Rādītājiem augsts līmenis tiek konstatēts pēc darbības sistemātiskuma un regularitātes. 

3. Deju pedagoga profesionālās identitātes komponenti ir savstarpēji saistīti un to 

mijsakarības ietekmē deju pedagoga profesionālās identitātes veselumu. 

 

  

  

   

  

MR 
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2. Deju pedagoga profesionālās identitātes modeļa pārbaude 

 

2.1.Empīriskā pētījuma organizācija un saturs 

 

2.1.1. Empīriskā pētījuma metodoloģija un plāns 

 

Balstoties uz teorijās iegūtajām atziņām, promocijas darba otrajā daļā tiks noteikta deju 

pedagogu profesionālās identitātes komponentu mijiedarbība, konstatēta DPPI modeļa 

validitāte, deju pedagoga darbības specifika, raksturota deju izglītības programmu studentu un 

strādājošu deju pedagogu profesionālā identitāte.  

Empīriskā pētījuma mērķis - pārbaudīt deju pedagoga profesionālās identitātes modeļa 

atbilstību realitātei. 

Empīriskais pētījums tika realizēts no 2018. - 2021.gadam (sk. 9.attēlu).  

 

 .attēls. Promocijas darba empīriskā pētījuma realizācijas plāns 

Pēc deju pedagoga profesionālās identitātes modeļa aprobācijas tika izveidoti deju 

pedagoga profesionālās identitātes (DPPI) vērtēšanas kritēriji un rādītāji anketas saturam. 

Empīriskajā pētījumā tiek realizēts jauktā pētījuma secīgi izskaidrojošais dizains, kurš paredz 

datu apstrādi divos posmos. Pirmajā posmā tika apkopoti kvantitatīvie dati, otrajā - kvalitatīvie. 

Kvalitatīvie dati tika izmantoti dziļākai kvantitatīvo datu interpretācijai.  

Kvantitatīvajā pētījumā tika izmantotas šādas datu apstrādes un analīzes metodes: datu 

analīze  - aprakstošā statistika, statistiskā modelēšana; apstrāde – MS Excel, SPSS 23. versija. 

Pētījuma rezultātā iegūtie dati tika analizēti ar:  

Secinājumu 

veikšana, 

tēžu 

izstrāde, 

atbildes uz 

pētījuma 

jautājumiem 

Kvantitatīvais pētījums 

Kvalitatīvais pētījums 
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• primārām metodēm – aprakstošās statistikas metode (vidējā aritmētiskā, 

standartnovirzes, minimālās, maksimālās vērtības noteikšana, procentu tabulas);  

• sekundārām datu apstrādes metodēm – iekšējās saskaņotības noteikšana (Kronbaha 

alfas koeficents), Kolmogorova-Smirnova tests, Spīrmena korelācijas koeficienta noteikšana, 

faktoru analīze.  

Kvalitatīvajā pētījumā tika izmantota tematiskā analīze, kontentanalīze, interpretatīvā 

fenomenoloģiskā analīze. 

 

2.1.2. Pētījuma bāzes apraksts 

 

Pētījumā tika aicināti piedalīties deju programmu studenti no Latvijas, Krievijas un 

Igaunijas. Latvijā iesaistījās studenti no bakalaura studiju programmām: 

• “Deju un ritmikas skolotājs” - Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā (RPIVA); 

•  “Horeogrāfija”, “Skolotājs dejā un kultūras studijās”  - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmijā (JVLMA); 

•  “Laikmetīgās dejas māksla” - Latvijas Kultūras akadēmijā (LKA); 

• “Sporta un deju skolotājs” -  Liepājas Universitātē (LiepU). 

 No Igaunijas piedalījās Tartu Universitātes Viljandi Kultūras akadēmijas (University of 

Tartu Viljandi Culture Academy) (TU) skatuves mākslas katedras bakalaura studiju 

programmas “Dejas māksla” studenti, no Krievijas - Jekaterinburgas Humanitārā Universitāte 

(Гуманитарный Университет) (HU) laikmetīgās dejas katedras bakalaura studiju 

programmas “Horeogrāfijas māksla” studenti.  

Laikā no 2018.-2021. gadam aptaujā piedalījās 105 studenti - 83 studenti no Latvijas un 

22 no ārvalstu augstākās izglītības iestādēm.  rvalstu studentu aptauja sakrita ar vispārējo 

Covid-19 izraisīto krīzes ierobežojumu izsludināšanu, līdz ar to studentu aktivitāte, pildot 

elektroniska formāta anketas, ir salīdzinoši zemāka, un pētījuma autorei nebija iespējas klātienē 

veikt anketēšanu. 

 rzemju partneru meklēšanas posmā tika uzrunātas augstākās izglītības iestādes, kurās 

ir deju pedagogu/horeogrāfu studiju programmas - Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Krievijā, 

Baltkrievijā, Ukrainā. Sadarbībai atsaucās Igaunija un Krievija, sākotnēji arī Polija, tomēr 

studenti no Polijas anketas neaizpildīja.  

Anketas tika tulkotas krievu un angļu valodā. Apkopojot anketas, tika konstatēts, ka 

nevar atzīt par derīgām 16 anketas no studiju programmas “Sporta un deju skolotājs”, jo 

studenti pārstāvēja tikai sporta nozari, tāpēc dati nebija atbilstoši deju pedagoga specifikas 

analīzei (skat. 10.tabulu). 
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10.tabula 

Pētījuma bāze (studenti) 

 RPIVA JVLMA 

Horeogrāfija 

JVLMA 

Skolotājs 

dejā… 

LKA LiepU HU 

(RUS) 

TU 

(EST) 

Kopā 32 13 10 20 8 17 5 

Procenti (no 

kopējā 

respondentu 

skaita) 

30.5% 12.4% 9.5% 19% 7.6% 16.2% 4.8% 

1.kurss 10 3 6 20 1 7 - 

2.kurss - 5 2 - 3 2 - 

3.kurss 8 3 2 - 4 2 3 

4.kurss 14 2 - - - 6 2 

 

Respondentu (studentu) vecums ir no 18-47 gadiem (viens respondents atteicās sniegt 

informāciju par savu vecumu): 

• 18-22 gadu vecumā – 55 respondenti, 

• 23-27 gadu vecumā – 28 respondenti, 

• 28-32 gadu vecumā – 8 respondenti, 

• 33-37 gadu vecumā – 6 respondenti, 

• 38-42 gadu vecumā – 5 respondenti, 

• 43-47 gadu vecumā – 2 respondenti. 

Pirmo studiju gadu pārstāv 49 studenti, 2. gadu - 10 studentu, 3. gadu - 22 studenti un 

4. studiju gadu - pārstāv 24 studenti no visām dalībvalstīm. Kopumā 84.8% respondentu ir 

sievietes un 15.2% ir vīrieši.  

Lai konstatētu, vai ir sakarība starp studentu darba pieredzi, nodarbinātību un 

profesionālās identitātes līmeni, aptaujā tika iekļauti jautājumi par studentu darba vietu un 

pieredzi, strādājot par deju pedagogu (sk. 11.tabulā). 

11.tabula  

Respondentu (studentu) darba pieredze un nodarbinātība 

Studentu darba pieredze un nodarbinātība 

Darba pieredze 
Studentu 

skaits 
Procenti Darba vieta 

Studentu 

skaits 
Procenti 

Vēl nestrādāju 36 34.3% 
Valsts darbs 20 19.0% 

Līdz 2 gadiem 31 29.5% 

3-5 gadi 24 22.9% 
Privātais sektors 36 34.3% 

6-10 gadi 10 9.5% 

11-20 gadi 3 2.9% 
Gan valsts, gan 

privātais 
13 12.4% Vairāk par 21 

gadu 
1 1.0% 
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Aptaujātie studenti pārstāv tādus deju žanrus kā klasiskā deja, latviešu tautas deja, 

laikmetīgā deja, mūsdienu dejas, sporta dejas, austrumu dejas, džeza deja, hip hops, ielu dejas 

(street dance), improvizācija un 15 dažādus šo žanru salikumus. 

 Pētījumā tika aicināti piedalīties strādājošie deju pedagogi no visas Latvijas. Atlase 

notika, izmantojot publiski pieejamo informāciju par pašvaldību izsniegtajām licencēm interešu 

izglītības programmām (https://www.vid.gov.lv/lv/pasvaldibu-izsniegtas-licences-interesu-

izglitibas-programmam). Lai īstenotu interešu izglītības programmu, fiziskai vai juridiskai 

personai ir jāsaņem pašvaldības izsniegta licence, savukārt izglītības iestādei licence nav 

nepieciešama, bet tai ir jāreģistrē/jāievada informācija par tās īstenotajām interešu izglītības 

programmām Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) 

(https://www.ikvd.gov.lv/lv/vecakiem/interesuizglitiba?utm_source=https%3A%2F%2Fwww

.google.com%2F).  

VIIS interešu izglītības reģistrā 2020./2021. gadā ir 14 159 pulciņi, kas ietver 

daudzveidīgu interešu izglītību (deju, folkloru, mūziku, teātri, vizuālo un vizuāli plastisko 

mākslu, dažāda veida sportu, robotiku, datoriku, programmēšanu, 3D animāciju, vides interešu 

izglītību, valodas, skaistumkopšanu, modi, jogu, cigun, uzvedību u.c.). Nodarbības ar 

pieaugušajiem ir iekļautas pieaugušo neformālajā izglītībā, kura ir šo licenču skaitā un 

pieaugušajiem īsteno deju nodarbības, rokdarbus, izšūšanu, kuģu tauvošanu, fotogrāfiju, kino, 

kanisterapiju, restaurāciju un kulināriju. 

2021. gada otrajam pusgadam Valsts ieņēmumu dienesta reģistrā izsniegtas, pagarinātas 

un derīgas licences ir 121 deju pedagogam (164 licences). Kopumā 2021. gada pirmajā pusgadā 

netika pagarinātas 87 licences. 

Interešu izglītības deju programmās 2020./2021. gadā ir reģistrētas 2039 grupas 

(https://www.viis.gov.lv/dati/izglitojamo-skaits-sadalijuma-pa-tematiskajam-jomam-un-

apaksjomam). Šis iedalījums atspoguļo dejotāju vecuma grupas, taču vienam pedagogam tās 

var būt vairākas.  

Noteikt precīzu deju pedagogu skaitu Latvijā ir sarežģīti, jo jārespektē ne tikai iepriekš 

minētā licenču izsniegšanas un reģistrācijas procedūra, bet arī uzņēmējdarbības sektors, kur ir 

deju pedagogi, kas reģistrē saimniecisko darbību citos veidos. Līdz ar to empīriskā pētījuma 

ģenerālkopa nav precīzi nosakāma, taču, ja ņem vērā reģistrēto dejotāju vecuma grupu skaitu 

un to, ka vidēji katram deju pedagogam varētu būt vismaz 2 dejotāju vecuma grupas, tad 

aptuvenais deju pedagogu skaits Latvijā ir 1019 (iespējamā ģenerālkopa). Pētījumā tika 

aptaujāti 116 deju pedagogi, kas veido 11.38%.  Ja ietver arī strādājošos studentus, tad tie ir 

18.15% no kopējā deju pedagogu skaita Latvijā. 

https://www.vid.gov.lv/lv/pasvaldibu-izsniegtas-licences-interesu-izglitibas-programmam
https://www.vid.gov.lv/lv/pasvaldibu-izsniegtas-licences-interesu-izglitibas-programmam
https://www.viis.gov.lv/dati/izglitojamo-skaits-sadalijuma-pa-tematiskajam-jomam-un-apaksjomam
https://www.viis.gov.lv/dati/izglitojamo-skaits-sadalijuma-pa-tematiskajam-jomam-un-apaksjomam
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Deju pedagogu anketu savākšana un apkopošana ilga no 2019.-2021.gadam. Kopumā 

tika izsūtīti 285 individuāli uzaicinājumi piedalīties pētījumā un lūgumi izplatīt informāciju 

kolēģiem, kā arī 95 atgādinājuma ziņas. Tika aizpildītas 79 anketas, saņemti trīs atteikumi, 

viena anketa tika atzīta par nederīgu. Beidzamajā anketu izplatīšanas posmā tika izvietots 

aicinājums sociālā tīkla Facebook mājas lapā, tam pievienota elektroniskā anketa, tā iegūstot 

vēl 38 respondentu atbildes. Kopumā pētījumā izmantoto anketu skaits ir 116, tās aizpildīja 

deju pedagogi no Rīgas, Mārupes, Berģiem,  dažiem, Ropažiem, Rēzeknes novada (Feimaņu 

pag., Dricāni, Nagļu pag., Vērēmu pag.), Talsu novada (Talsi, Pastende), Bauskas novada 

(Bauska, Ceraukste), Lubānas,  Jelgavas, Madonas, Olaines, Liepājas, Siguldas, Jūrmalas un 

Ķekavas. Respondentu vecums variējas no 22 līdz 80 gadu vecumam. 

Dažādu līmeņu augstāko izglītību dejas nozarē ir ieguvuši 88 respondenti, viens 

respondents ir ieguvis vidējo speciālo izglītību dejā, 8 respondenti ir apguvuši kursus un 

seminārus dejā, 6 pedagogiem nav izglītības dejas nozarē un 3 ir augstākā izglītība sporta un 

veselības nozarē (sk.12.tabulā). 

12.tabula 

Respondentu (deju pedagogu) darba pieredze un nodarbinātība 

Deju pedagogu darba pieredze un nodarbinātība 

Darba pieredze 
Pedagogu 

skaits 
Procenti Darba vieta 

Pedagogu 

skaits* 
Procenti 

Līdz 2 gadiem 4 3.4% Valsts darbs 54 46.7% 

3-5 gadi 10 8.6% 
Privātais sektors 38 32.8% 

6-10 gadi 33 28.4% 

11-20 gadi 36 31% 
Gan valsts gan 

privātais 
23 19.8% Vairāk par 21 

gadu 
33 28.4% 

*viens respondents (0.9%) atteicās sniegt informāciju par savu darba vietu 

 

Deju pedagogi pārstāv tādus žanrus kā klasiskā deja, latviešu tautas deja, laikmetīgā 

deja, džeza deja, mūsdienu dejas, hip hops un ielu dejas (street dance), sporta dejas un sociālās 

dejas, cittautu dejas, austrumu dejas, līnijdejas, dāmu un senioru dejas, stepa deja, modernais 

balets, dejas invalīdiem. 69 respondenti pārstāv vienu izvēlēto deju žanru un 47 respondenti 

pārstāv 29 dažādus iepriekš minēto žanru salikumus. 

92.2% no aptaujātajiem deju pedagogiem ir sievietes, līdz ar to dzimuma atšķirības 

netiks skatītas. 

Interviju dalībnieku atlasei tika izvēlēta gan ērtuma un pieejamības, gan mērķtiecīgās 

izlases veidošanas stratēģijas, kur pārdomāti tika veidota visproduktīvākā izlase, kas spētu 

sniegt atbildes uz pētījuma jautājumiem (Pētniecība, 2016). Kvalitatīvā pētījuma dalībnieki tika 

atlasīti pēc pedagoģiskā darba pieredzes - ne mazāk kā 10 gadi, pēc pārstāvēto deju žanru, 
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augstākās izglītības dejas nozarē, saistības ar dejas pedagoģijas studentiem (vēlama), 

profesionālās aktivitātes un iesaistes profesionālajās organizācijās, projektos, pasākumu 

organizēšanā. Sociālā atpazīstamība dalībnieku atlasē netika uztverta kā galvenā, un priekšroka 

tika dota dažādu deju žanru un dažādu deju kolektīvu deju pedagoģijas speciālistiem. 

Intervijās tika aicināti piedalīties 6 dejas pedagoģijas eksperti, horeogrāfi, docētāji, 

kolektīvu vadītāji, pārstāvētie deju žanri ir klasiskā deja, modernā deja, laikmetīgā deja, latviešu 

tautas deja, džeza deja, mūsdienu deja, vēsturiskā deja. (Sīkāku informāciju par interviju 

dalībnieku profesionālo darbību un pedagoģisko pieredzi skatīt 1.pielikumā). 

Tā kā empīriskajā pētījumā tiek izmantots secīgi izskaidrojošais jauktais pētījuma 

dizains, tad intervijas tiek izmantotas, lai interpretētu kvantitatīvā pētījuma rezultātus. 

Intervijas jautājumi tika izstrādāti, balstoties uz empīriskā pētījuma kvantitatīvo datu 

faktoru analīzes rezultātiem, kur par galvenajām deju pedagoga darbības sfērām tika noteiktas 

pedagoģija, kolektīva vadība un horeogrāfija. Lai rastu pilnīgu priekšstatu par šo sfēru nozīmi 

un realizāciju deju pedagogu praktiskajā darbībā, tika izmantotas daļēji strukturētas intervijas, 

un interviju dalībnieki netika informēti par izveidoto deju pedagoga profesionālās identitātes 

modeli, tā komponentiem un kritērijiem. 

Lai interviju dalībnieki izteiktu savu pieredzē balstīto viedokli par deju pedagoga 

profesionālo darbību, deju pedagogu kā horeogrāfu un kolektīva vadītāju, tika paredzēti trīs 

galvenie jautājumi: “Kas ir svarīgākais deju pedagoga darbā?”, “Ko Jūs domājat par deju 

pedagogu kā horeogrāfu?”, “Ko Jūs domājat par deju pedagogu kā kolektīva vadītāju?”. Tika 

veikta visu interviju pilna transkripcija. Interviju kontentanalīze veikta, izmantojot gan 

transkripcijas, gan interviju audio ierakstus. Intervijas tika izmantotas, lai apstiprinātu deju 

pedagoga profesionālās identitātes modeļa atbilstību realitātei. 

 

 

2.1.3. Anketas izstrāde 

 

Nosakot DPPI komponentus, kritērijus un rādītājus, tika izveidota aptaujas anketa, kurā 

atklāts katra komponenta saturs un izpausme deju pedagoga profesionālajā darbībā. Anketa ir 

anonīma un tās aizpildīšana apliecina respondentu piekrišanu piedalīties pētījumā. 

Anketas nosaukums ir “Deju pedagogu profesionālā identitāte”, un tā paredz noteikt DPPI 

līmeni topošajiem un praktizējošiem deju pedagogiem Latvijā un ārzemēs (sk. 12.pielikumu). 

Anketa respondentiem bija pieejama elektroniski MS Word, kā arī papīra formātā. Anketa tika 

piedāvāta latviešu, krievu un angļu valodā.  
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Aptaujas anketas galvenajai daļai tika izvēlēti apgalvojumi pēc Likerta tipa atbilžu skalas. 

Izmantojot šo skalu, respondentam lūdz izvērtēt apjomu, kādā viņš piekrīt vai nepiekrīt 

apgalvojumiem par pētāmo parādību (Pētniecība, 2016). Tradicionālo 5 atbilžu skalu vietā tika 

noteiktas sešas skalas, jo 6 atbilžu līmeņu esība izslēdz neitrālas atbildes izvēli un parāda 

respondenta tendenci konkrēta viedokļa izpausmē (Woo, 2013). Respondenti apgalvojumus 

novērtēja ballēs no 1-6 (sk. 13.tabulu). 

Daļa no studentu anketām tika izdalītas klātienē un uzraudzīta to aizpildīšana, bet 

neietekmējot respondentu izvēli. Daļa studentu anketu un visas pedagogu anketas tika saņemtas 

elektroniski, pilnībā izslēdzot jebkāda veida pētnieka ietekmi. Elektroniskā anketa ir izveidota un 

ievietota Google konta veidlapu sadaļā. Netika ierobežots anketas aizpildīšanas laiks, bet vidēji tas 

varēja aizņemt 20 minūtes.  

Anketai ir pievienota vispārīgās informācijas daļa, kurā respondenti aicināti norādīt savu 

darba pieredzi, pārstāvēto dejas žanru, vecumu, dzimumu, pārstāvēto pilsētu, iegūto izglītību un 

specializāciju, darba vietas specifiku (valsts darbs vai privātais sektors), audzēkņu vecuma grupas, 

ar kurām respondents strādā, kā arī savu aptuveno slodzi nedēļā, strādājot kā deju pedagogam. Šajā 

sadaļā ir divi atvērtie jautājumi (vecums, specializācija).  

Anketas apgalvojumi ir formulēti tā, lai DPPI noteikšanas rādītāju līmeņi saskan ar Likerta 

skalas tipa novērtējumu (sk.13.tabulu). Tiek lietota sarunvaloda, dubultie apgalvojumi, lai 

paredzētu daudzveidīgas atbildes, netiek lietoti dubultie noliegumi. Netiek lietoti nekonkrēti 

apzīmējumi, kā “varbūt”, “dažreiz”, “reti”, “aptuveni”, u.c. Apgalvojumi nav garāki par 20 vārdiem, 

lai nemazinātu respondentu uzmanību. 

13.tabula  

Vērtēšanas skalas un DPPI līmeņu atbilstība 

Anketas apgalvojumu vērtēšanas skala 

Kategoriski nepiekrītu Neitrāla attieksme Pilnībā piekrītu 

1........2 3........4 5........6 

Profesionālās identitātes līmeņi 

Zems PI līmenis Vidējs PI līmenis Augsts PI līmenis 

 

Aptaujas anketas aprobācijā piedalījās 88 studenti un 10 strādājoši deju pedagogi. Anketas 

apgalvojumu neskaidrie formulējumi tika laboti, un tad tika anketēti studenti. Pēc studentu 

anketēšanas tika mainīti trīs apgalvojumi, jo tika konstatēts, ka jautājumos netiek pietiekami atklāta 

sadarbība deju pedagoga darbā (sk. 14.tabulu). Vispārīgās informācijas dizains tika mainīts, lai 

respondenti veiksmīgāk varētu uztvert anketas vizuālo noformējumu. Tika pievienota informācija 

par pārstāvēto pilsētu, lai varētu pārliecināties, ka pētījumā piedalās deju pedagogi no dažādiem 

Latvijas reģioniem (sk. 10.,11.,12.pielikumu). 
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14.tabula 

Anketas izmaiņas pēc apgalvojumu aprobācijas  

Deju pedagogu anketēšana 

Kods Pirms aprobācijas Precizētie apgalvojumi 

ZP9 Respektēju, bet kritiski analizēju savu 

dejas pedagogu darbību 

Respektēju, bet kritiski analizēju savu dejas 

pedagogu darbību (to pedagogu, kuri 

mācījuši mani) 

M10 Neatbalstu praksi formāli veidot 

horeogrāfijas, uzvedumus, izrādes bez 

personiskas ieinteresētības 

Neatbalstu praksi formāli veidot 

horeogrāfijas, uzvedumus, izrādes 

Studentu anketēšana 

Kods Pirms aprobācijas Mainītie apgalvojumi 

F2 Es vienmēr izvirzu sasniedzamos mērķus 

pusgadam 

Es vienmēr izvirzu un vienojos ar 

audzēkņiem par sasniedzamajiem mērķiem 

T4 Vajadzības gadījumā varu nodemonstrēt 

nepieciešamās kustību kombinācijas 

Saprotu, ka mana attieksme un rīcība 

ietekmē dejotāju personības 

T5 Apmeklēju citu kolēģu organizētus 

pasākumus 

Protu kontrolēt savas emocijas saskarsmē ar 

dejotājiem 

 

2.2. Deju pedagoga profesionālās identitātes komponentu mijiedarbības analīze 

 

Lai atklātu DPPI modeļa komponentu sakarības, tika noskaidrots, vai deju pedagoga 

profesionālās identitātes komponenti savstarpēji mijiedarbojas un kā izpaužas deju pedagogu 

profesionālās identitātes komponentu mijiedarbība. 

Lai statistiski pamatotu komponentu mijiedarbību, pētījumā ir izmantots Kronbaha alfas 

koeficients, lai noteiktu, vai ir pieļaujams rēķināt vidējo starp vairākiem jautājumiem, kas 

ietverti skalā un parādītu skalu iekšēju saskaņotību. Iekšējās saskaņotības noteikšanai Kronbaha 

alfa koeficients var būt robežās līdz 1. Dati ir ticami, ja koeficients ir lielāks par 0.5. Tests 

uzrāda, ka empīriskā pētījuma datu Kronbaha α=0.933, līdz ar to var pieņemt, ka dati ir ticami. 

Kolmogorova-Smirnova tests apliecina, ka datu sadalījums ir neparametrisks, tāpēc 

tālākai analīzei tika izvēlēts Spīrmena korelāciju aprēķināšanas tests. Savstarpējo korelatīvo 

saistību noteikšanai veidota Spīrmena korelāciju matrica. Aprēķināto korelācijas koeficentu (r) 

noapaļo līdz 3 zīmēm aiz komata. Korelācijas koeficents ir skaitlis, kurš atrodas robežās no (-

1) līdz (+1). Jo vairāk korelācijas koeficents tuvojas „1”, jo ciešāka pastāvošā korelācija. 

Empīriskā pētījumā veiktā Spīrmena korelāciju testa mērķis bija konstatēt, ka korelācija 

notiek un ar kādiem mainīgajiem mijiedarbojas aptaujā izvirzītie apgalvojumi. Svarīgi ir izprast 

DPPI komponentu mijiedarbību, vai tāda notiek un, galvenais, vai komponenti mijiedarbojas 

savā starpā. Tika vērtēti tikai korelācijas koeficienti, kuri testa rezultātā uzrādīja statistiski 

nozīmīgu korelāciju. Tā kā pie skaitļa 1 var secināt, ka mainīgais ir viens un tas pats un pie 

skaitļa 0 mainīgie ir neatkarīgi, un pie skaitļa -1 attiecības starp mainīgajiem ir pretējas 



81 
 

(Wiersma, 2000), tad pētījuma ietvaros pietiekami nozīmīgas ir arī korelācijas virs 0.2. Viens 

no pētījuma uzdevumiem paredz konstatēt, ka mijiedarbība eksistē starp visiem DPPI modeļa 

komponentiem, taču netiek izvirzīts pieņēmums, ka šie komponenti nevar funkcionēt viens bez 

otra. Komponentu teorētiskā saistība tiek pamatota ar mijiedarbības pastāvēšanu un abpusēju 

attiecību veidošanu komponentu starpā. Spīrmena matricā tika veikta visu apgalvojumu 

savstarpējā korelācija (3600 korelāciju koeficienti), katram apgalvojumam tika atlasīti vidēji 

četri nozīmīgākie koeficienti (240 koeficienti). Katra apgalvojuma analīzei izvirzītie koeficienti 

tika atšifrēti komponentos un tādā veidā noteikts, kuri komponenti ietekmē un mijiedarbojas ar 

izvirzīto apgalvojumu (sk. 2.pielikumu). 

Netika analizētas loģiskas un cēloņsakarību nosaucošas mijiedarbības, piemēram, 

“uzskatu, ka mana profesija paredz nepārtrauktu sevis pilnveidošanu” uzrāda statistiski spēcīgu 

korelāciju ar “apmeklēju meistarklases, kursus, seminārus”. Netika ņemti vērā pārstāvētā 

komponenta apgalvojumi – analizējot, piemēram, “Profesijas filozofiju”, netika analizēta 

korelācija ar citiem šī komponenta satura atklāsmei izvirzītajiem apgalvojumiem. Aprakstot 

mijiedarbību katra apgalvojuma ietvaros (60 apgalvojumi), tika analizēti tikai statistiski 

spēcīgākie no atlasītajiem koeficientiem. 

Pēc anketu aprobācijas tika mainīti 3 jautājumi, lai pētījums un korelāciju analīze būtu 

korekta, aprobācijai paredzēto anketu aizpildījušie respondenti – studenti - tika izslēgti no 

mainīto apgalvojumu korelācijām. Tika izveidota vēl viena Spīrmena korelāciju matrica, kurā 

tika izslēgti studenti, kuri aizpildīja anketu pirms tās uzlabošanas. Trīs mainītie anketas 

jautājumi tika analizēti atsevišķi un tad iekļauti kopējā matricā. 

Analizējot korelācijas, tiek apskatīti apgalvojumi atbilstoši izvirzītajiem DPPI 

kritērijiem. Izveidotajā korelāciju atlasē var novērot, ka svarīgākās korelācijas katram 

kritērijam/komponentam eksistē ar pilnīgi visiem atlikušajiem DPPI komponentiem. Aplūkojot 

kritēriju “Deju pedagoga profesijas filozofija” un tā svarīgākās korelācijas, var konstatēt, ka šī 

kritērija satura atklāšanai aptaujā izstrādātie apgalvojumi korelē ar apgalvojumiem, kuri atklāj 

pārējos DPPI kritērijus. Tātad “Deju pedagoga profesijas filozofiju” lielākā vai mazākā mērā 

ietekmē visi DPPI komponenti. 

Deju pedagoga profesijas filozofija ir saistīta ar profesionālajām zināšanām lietot 

prasmes, un visbiežākās mijiedarbības ir ar deju pedagoga spēju nodarbībās izvēlēties 

pedagoģiskos paņēmienus atbilstoši dejotāju vecumam. Ietekmē arī tas, ka deju pedagogs 

respektē un atceras savus deju skolotājus, tomēr spēj kritiski analizēt gan paņēmienus, gan 

profesijas tradīcijas, kuras tālāk vēlas realizēt savā profesionālajā darbībā. 

Deju pedagoga profesijas filozofijas mijiedarbību ar deju pedagoga profesionālajām 

lomām raksturo deju pedagoga paša attieksme un rosinājums dejotājiem kopt savstarpējās 
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attiecības  dejas apguves procesā. Nozīmīgas ir arī deju pedagoga organizatoriskās prasmes, 

īstenotās deju kolektīva vadītāja funkcijas (ir atbildīgs par kolektīva darbību, organizē 

pasākumus, sadarbojas ar citu jomu speciālistiem). 

Deju pedagoga profesijas filozofija mijiedarbojas ar mākslinieciski radošo darbību kā 

deju pedagoga vēlme periodiski atjaunināt un papildināt savu ierasto kustību valodu. 

Deju pedagoga profesijas filozofijas saistība ar attieksmi pret savu profesionālo darbību 

izpaužas galvenokārt deju pedagoga nostājā pret skatuves estētiku, kura vienmēr tiek ievērota, 

kā arī punktualitātē - deju nodarbības sākuma un beigu ievērošanā. 

Deju pedagoga profesijas filozofijas un profesionāļa tēla mijiedarbību nosaka deju 

pedagoga pārliecība par ārējā izskata un stila izkopšanas un fiziskās formas uzturēšanas nozīmi 

saskarsmē un komunikācijā. 

Nosacījums, ka deju pedagogs izvirza sasniedzamos mērķus sezonai, parāda izteiktu 

saistību ar pedagoga atbildību par sava kolektīva sabiedrisko dzīvi un koncertdarbību (r=0.405), 

kā arī ar sadarbības prasmēm koncertu organizēšanas procesā (r=0.452). 

Ja deju pedagogs vienmēr izvirza un, pats galvenais, vienojas ar audzēkņiem par 

sasniedzamajiem mērķiem, ir nosakāma deju pedagoga atbildība par sava kolektīva sabiedrisko 

dzīvi un koncertdarbību (r=0.302). Vēl korelācija ir apgalvojumam, ka deju pedagogs 

nodarbībās izvēlas pedagoģiskos paņēmienus atbilstoši dejotāju vecumam (r=0.296), kas ir arī 

saprotami, jo, apgūstot pedagoģiju, rodas izpratne par pedagoģisko paņēmienu izvēles nozīmi. 

Mērķu saskaņošana ar saviem audzēkņiem ir sadarbības jautājums, kuru risina deju pedagoga 

pieredze un zināšanas pedagoģijā. 

Apgalvojums par deju pedagoga mērķu izvirzīšanu katrai nodarbībai attiecas uz deju 

pedagoga punktualitāti - nodarbības sākuma un beigu pastāvīgu ievērošanu (r=0.251), 

savlaicīgu sava kolektīva galveno pasākumu plānošanu (r=0.236). Aktīva deju pedagoga 

koncertdarbība var izvērsties plašā, pasākumiem bagātā sabiedriskajā dzīvē, un vadītāja 

prasmes ir nepieciešamas ikdienas darbā, lai koordinētu gan pasākumu norisi, gan dejotāju 

saskaņotu darbību. Mērķu izvirzīšana katrai nodarbībai ir nozīmīgs deju pedagoga iekšējās 

organizētības rādītājs, kurš palīdz veiksmīgāk realizēt ikdienas profesionālo darbību un 

koncertdarbību. Svarīgi būtu uzsvērt punktualitātes kā profesionālas īpašības nozīmi deju 

pedagogu profesionālajā darbībā 

Apgalvojums “Uzskatu, ka manā profesionālajā darbībā ir svarīgi veicināt pilnvērtīgu 

un harmonisku (fizisku, garīgu, psiholoģisku, sociālu) personības attīstību” saistāms ar 

uzmanības pievēršanu dejotāju savstarpējām attiecībām (r=0.261) un pedagoģisko paņēmienu 

atlasi, ievērojot audzēkņu vecumu (r=0.260). Ja deju pedagogs ir izveidojis savu profesionālo 
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pārliecību par līdzsvarotu audzēkņu personības attīstības veicināšanu, tad viņš pievērš 

uzmanību arī savai audzinātāja lomas realizācijai – zināšanām, prasmēm pedagoģijā. 

Deju pedagoga godīguma izjūta (pret audzēkņiem, vecākiem, kolēģiem), kā arī tas, ka 

deju pedagogs augsti vērtē un cenšas veicināt savos audzēkņos atbildības izjūtu un cieņu, 

mijiedarbojas ar  deju pedagoga vēlmi dejas apguves procesā rosināt dejotājus pievērst 

uzmanību savstarpējām attiecībām (r=0.387; r=0.400), kā arī dejotāju vecumam atbilstošu 

pedagoģisko paņēmienu izvēlei nodarbībā (r=0.373; r=0.446). Sadarbības veicināšana dejas 

apguves procesā un atbilstošas metodikas izvēle balstās paša deju pedagoga izpratnē par sev 

nozīmīgām vērtībām un tajā, vai viņš vēlas šīs vērtības veicināt arī savos audzēkņos. Visciešāk 

šie apgalvojumi par godīguma svarīgumu, cieņas un atbildības audzināšanu mijiedarbojas ar 

deju pedagoga izpratni par to, ka viņa attieksme un rīcība ietekmē dejotāju personības (r=0.458; 

r=0.475), uzsverot vērtību apzināšanās nozīmi un personīgās ietekmes izpratnes sakarību. 

Deju pedagoga godīgums (pret audzēkņiem, vecākiem, kolēģiem) saistāms arī ar 

apgalvojumu “Savu ierasto kustību valodu periodiski cenšos atjaunināt un papildināt” 

(r=0.349). Deju pedagoga godīgumu var uztvert atšķirīgi. Godīgums pret audzēkņiem var 

izpausties arī radošās darbības daudzveidīgumā, kā deju pedagogs rūpējas par to, lai 

audzēkņiem būtu individuāla attieksme un nodarbību saturs būtu pakārtots tieši konkrēto 

audzēkņu izaugsmei. Arī deju daudzveidība un pielāgošana konkrētai audzēkņu grupai liecina 

par deju pedagoga rūpēm un godīgu attieksmi pret saviem dejotājiem. 

Turpinot pētīt dejotāju sadarbības (savstarpējo attiecību veicināšanas un novērošanas) 

nozīmi, var novērot statistiski nozīmīgu korelāciju ar etiķetes un uzvedības kultūras svarīgumu 

deju pedagogu profesionālajā darbībā (r=0.406; r=0.376). Tātad, ja deju pedagogam pašam 

kulturāla uzvedība ir vērtība, tad tā ietekmē viņa vēlmi aicināt pašus dejotājus pievērst 

uzmanību savām savstarpējām attiecībām dejas apguves procesā. Pretējā gadījumā deju 

pedagogs var izvēlēties vairāk pievērst uzmanību nodarbības satura realizācijai, kas paredz 

mērķtiecīgu virzīšanos uz izveidoto horeogrāfiju vai paredzēto koncertu un neiekļauj deju 

pedagoga iedziļināšanos sadarbības procesos. Virzība uz rezultātu var vainagoties ar labiem 

deju kolektīva rezultātiem konkursos un augstu dejotāju fizisko attīstību, tomēr ilgtermiņā 

nesekmē audzēkņos dziļāku izpratni par sadarbību, pozitīvu komunikāciju, kultūras un mākslas 

izpratni, emocionālo patiesumu dejas izpildījumā u.c. 

Deju pedagogs izsaka viedokli par savas profesijas nozīmīgumu un nepieciešamību, spēj 

kritiski analizēt savu deju skolotāju pedagoģisko darbību un profesijas tradīciju turpināšanu 

(r=0.480). Šī mijiedarbība liecina par profesionālo pārliecinātību un deju pedagoga spēju 

analizēt gan savu, gan citu pedagogu profesionālo darbību. Korelācija skar ne tikai 
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profesionālo, bet arī pedagoģisko pārliecinātību, jo mijiedarbība pastāv ar pedagoģisko 

paņēmienu izvēli atbilstoši dejotāju vecumam (r=0.432). 

Ar pārliecinātību saistāms arī apgalvojums “Mani neietekmē neprofesionāli viedokļi un 

norādījumi par manis radītajām dejām”, kurš korelē ar individuālā stila esību un izkopšanu ārējā 

izskatā (r=0.320). Ja deju pedagogs ir izkopis savu stilu, tas veido pārliecību par sevi un savu 

nostāju mākslinieciski radošajā darbībā – deju radīšanā.  

Fakts, ka deju pedagogs bieži saskaras ar to, ka sabiedrība (vecāki, vadība, audzēkņi, 

sociālo tīklu lietotāji) nesaprot viņa profesijas specifiku, korelē ar uzskatu, ka deju pedagoga 

profesija paredz nepārtrauktu sevis pilnveidošanu (r=0.212). Korelācijas koeficients nav augsts, 

tomēr saistība eksistē. Nepārtrauktā pilnveide, biežā koncertdarbība, profesionālās darbības 

organizēšana un gatavošanās darbam ārpus normētā darba laika - šie faktori var izraisīt ar 

mākslu nesaistītu profesiju pārstāvju neizpratni. 

Aplūkojot kritēriju “Deju pedagoga profesionālās zināšanas lietot prasmes” un tā 

svarīgākās korelācijas, tika konstatēts, ka šī kritērija satura atklāšanai aptaujā izstrādātie 

apgalvojumi korelē ar apgalvojumiem, kuri atklāj pārējos DPPI kritērijus.  

Profesionālās zināšanas lietot prasmes mijiedarbojas ar deju pedagoga profesijas 

filozofiju caur vērtību izpratni - deju pedagogs augsti vērtē cieņu un atbildības izjūtu, kā arī 

uzvedības kultūru. Biežāk novērojama arī saistība ar deju pedagoga drosmi izteikt savu viedokli 

par profesijas nozīmīgumu un nepieciešamību. 

Neapšaubāmi deju pedagoga zināšanas lietot prasmes cieši saistās ar profesionālajām 

lomām, jo tādu lomu kā “horeogrāfs” īstenošana prasa no deju pedagoga profesionālu 

sagatavotību. Statistiski nozīmīgākās korelācijas novērojamas tieši ar pedagoģiskajām 

zināšanām lietot prasmes, kuras rezultējas pedagoga kā audzinātāja lomā. Sadarbības 

veicināšana, atbilstošu pedagoģisko paņēmienu izvēle, personības līdzsvarotas attīstības 

veicināšana parāda nozīmīgu saistību ar iegūtajām zināšanām un prasmēm. 

Zināšanas lietot prasmes mijiedarbojas ar mākslinieciski radošo darbību, realizējot 

horeogrāfisko darbību, un visciešākā saikne ir jaunradei – jaunu horeogrāfisko paņēmienu, 

ideju un risinājumu meklējumos, daudzveidīgu tēmu atklāsmē un jaunradē kā iekšējā 

nepieciešamībā. 

Tālākā saikne ir novērojama mijiedarbībā ar attieksmi pret deju pedagoga profesionālo 

darbību, kur svarīgi faktori ir skatuviskās estētikas ievērošana, punktualitāte, dejas tēla izveide 

atbilstoši dejotāju vecumam un profesionālā pilnveide. 

Komunikabilitāte, sadarbība un saskarsme ar vecākiem,  kolēģiem, dejas mākslas 

interesentiem, to informēšana par jaunumiem kolektīvā un dejas mākslas pasaulē, kā arī  sava 
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individuālā stila izkopšana ārējā izskatā pārstāv zināšanas lietot prasmes mijiedarbībā ar 

profesionāļa tēlu.  

Apgalvojums “Es atceros savus skolotājus un varu izvērtēt, ar kādiem paņēmieniem es 

vēlos strādāt un kādi lai paliek pagātnē un nav aktuāli” atklāj nozīmīgu saistību ar deju 

pedagoga drosmi izteikt viedokli par savas profesijas nozīmīgumu un nepieciešamību 

(r=0.480). Var konstatēt, ka kritiskā domāšana veicina arī pārliecību par sevi profesijā un 

profesijas pārstāvniecību sabiedrībā. Komunikabilitāte un sadarbības prasmes mijiedarbojas ar 

profesijas tradīciju kritisku analīzi (r=0.379). Nosacījums, ka deju pedagogs komunicē ar 

vecākiem, kolēģiem un dejas mākslas interesentiem, informējot tos par jaunumiem un 

aktualitātēm dejas mākslas pasaulē un kolektīva darbībā, korelē ne tikai ar iepriekš analizēto 

apgalvojumu, bet arī ar apgalvojumu “Respektēju, bet kritiski analizēju savu dejas pedagogu 

darbību (to pedagogu, kuri mācījuši mani)” (r=0.229), kas būtībā vēlreiz uzsver saistību starp 

kritisko domāšanu un komunikācijas prasmēm.  

Interesi rosinoša saikne ir starp apgalvojumu par savu deju skolotāju paņēmienu 

izvērtēšanu un to, ka deju pedagogs saprot, ka viņa attieksme un rīcība ietekmē dejotāju 

personību (r=0.390). Var konstatēt, ka savu pedagogu pedagoģisko paņēmienu kritiska analīze 

saistāma ar deju pedagogu izpratni par profesijas ietekmi uz audzēkņiem. Toreiz, pagātnē, 

izjūtot sava deju pedagoga negatīvo attieksmi un rīcības sekas, tagadējais deju pedagogs izvērtē 

šīs ietekmes rezultātus un rūpējas, lai viņa attieksme veicinātu sadarbību un audzēkņu izaugsmi. 

Apgalvojums, ka deju pedagogs augstskolā iegūtās prasmes un zināšanas integrē savā 

profesionālajā darbībā, uzrāda sakarību ar pedagoga cenšanos veicināt savos audzēkņos cieņu 

un atbildības izjūtu. Šī saikne (r=0.308) atspoguļo paša pedagoga cieņu pret savu profesiju un 

iegūto izglītību kā atbildību pret savu profesionālo izaugsmi. Sakarību  papildina (r=0.260) arī 

pedagoga pārliecība par audzēkņu personības līdzsvarotas attīstības veicināšanu, kas sasaucas 

ar izglītības nozīmi paša pedagoga uztverē. Tieši šie abi apgalvojumi korelē (r=0.340) arī ar 

pedagoga uzskatu par nepārtrauktu sevis pilnveidošanu profesijā, atspoguļojot nopietnu 

attieksmi pret darbu un audzēkņu attīstību, kā arī profesionālās darbības balstīšanu uz 

apzinātām profesionālajām vērtībām – cieņu, atbildību, pašattīstību. 

Apgalvojums par nepārtrauktu profesionālu pilnveidošanos ciešāku korelāciju 

demonstrē apgalvojumiem: “Saprotu, ka mana attieksme un rīcība ietekmē dejotāju personības” 

(r=0.337), “Protu kontrolēt savas emocijas saskarsmē ar dejotājiem ” (r=0,345). Var konstatēt, 

ka sevis pilnveidošana veicina ne tikai izpratni par profesijas ietekmi uz audzēkņiem, bet arī 

emocionālo līdzsvarotību. 

Apgūto pedagoģijas zināšanu un prasmju radoša lietošana profesionālajā darbībā 

mijiedarbojas ar deju pedagoga tēlu un apgalvojumu “Komunicēju ar vecākiem, kolēģiem un 
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dejas mākslas interesentiem, informēju tos par jaunumiem un aktualitātēm dejas mākslas 

pasaulē un kolektīva darbībā”(r=0.359). Profesionālā aktivitāte un saskarsme korelē ar 

pedagoģijas zināšanām, liekot noprast, ka pedagoģijas zināšanu radoša lietošana, respektīvi, 

deju pedagoga spēja integrēt iegūtās pedagoģijas zināšanas profesionālajās prasmēs, iespaido 

arī viņa sabiedrisko aktivitāti. Nozīmīgu statistisku korelāciju uzrāda deju pedagoga gatavība 

vienmēr ievērot skatuvisko estētiku (r=0.329), šis apgalvojums korelē ar deju pedagoga spēju 

izvēlēties pedagoģiskos paņēmienus atbilstoši dejotāju vecumam (r=0.459), apstiprinot 

pedagoģisko zināšanu ietekmi uz deju pedagoga attieksmi un savu audzēkņu vecumposmu 

iezīmju izpratni, kā arī bērnu tiesību aizsardzības ievērošanu. 

Ja deju pedagogs savu profesionālo darbību organizē kā audzināšanas procesu, veidojas 

sakarība ar rūpēm par dejotāju sadarbību (r=0.348) un tās veicināšanu dejas apguves procesā 

(r=0.327). Izpratne par procesiem audzināšanā nosaka arī izpratni par sadarbību, kura savukārt 

veicina deju pedagoga uzskatu par sevi kā audzinātāju. Sadarbības jēdziens ir aktuāls, bet 

pagaidām nav iesakņojies dejas pedagoģijas praksē, jo sadarbības starp audzēkņiem veicināšana 

dejas apguves procesā nav daļa no profesijas tradīciju vēstures. 

“Iegūtās zināšanas un prasmes par dejas kompozīciju laikā, telpā un līmeņos lietoju savu 

horeogrāfiju veidošanā” - šis apgalvojums parāda saikni ar jaunradi un iekšēju nepieciešamību 

pēc tās (r=0.352), ar jaunu tēmu atklāsmi savās horeogrāfijās (r=0.392) un jaunu paņēmienu, 

ideju meklējumiem (r=0.342), kā arī savas ierastās kustību valodas atjaunināšanu un 

papildināšanu (r=0.489). No vienas puses, šīs sakarības ir loģiskas, tomēr var tikt izvirzīts 

pieņēmums, ka iegūtās zināšanas un prasmes dejas kompozīcijā iespaido jaunrades īstenošanu 

vai arī - tieši otrādi - jaunrades trūkumu profesionālajā darbībā ietekmē iegūtās zināšanas un 

prasmes dejas kompozīcijā. Tātad mācību vai studiju procesā jaunrades veicināšana būtu 

iespējama ar padziļinātāku šo prasmju apguvi. 

Nosacījums, ka deju pedagogam ir būtiski rast pamatojumu kustību valodas izvēlei, 

respektīvi, kustību izvēli pamatot ar kompozīcijas tēla būtību vai dejas sižetisko atklāsmi, 

mijiedarbojas ar iepriekš minēto sadarbības veicināšanu – dejotāju savstarpējo attiecību 

ievērošanu (r=0.406) un rosināšanu pašiem dejotājiem pievērst uzmanību savstarpējām 

attiecībām (r=0.339). Mijiedarbība ir konstatējama ar deju pedagoga izpratni par savas 

attieksmes un rīcības ietekmi uz dejotāju personību (r=0.362). Ja deju pedagogs apzinās savu 

ietekmi, dejas apguves procesā vairāk pievērš uzmanību sadarbībai audzēkņu starpā, tad viņš 

arī rūpīgāk pamato kustību izvēli un atlasi, domājot par saviem audzēkņiem 

 Apgalvojums “Man ir svarīgi dejas kompozīcijas elementus veidot kā simbolus dejas 

idejas atklāsmei” mijiedarbojas ar deju pedagoga pārliecību par audzēkņu personības 

līdzsvarotas attīstības veicināšanu (r=0.307). Šis apgalvojums līdzīgi kā kustību valodas 
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pamatojums atspoguļo deju pedagoga iedziļināšanos savā mākslinieciski radošajā darbībā, 

konkrētāk - nevis formāli veidot dejas kompozīcijas, bet rast pamatojumu dejas izveidei. Šī 

mijiedarbība uzsver horeogrāfijas kā līdzekļa pielietošanu, nevis dejas kā rezultāta uztveri. 

Saikne veidojas arī ar sadarbības rosināšanu dejotājos (r=0.294). Ja deju pedagogs ir 

iedziļinājies savā profesijā (saprot, cik plašā mērā viņa darbība ietekmē audzēkņus), tad 

neapšaubāmi sadarbības veicināšanai dejas apguves procesā ir jāizvēlas atbilstoši 

horeogrāfiskie risinājumi.  

Var konstatēt, ka arī no deju pedagoga profesionālo lomu realizācijas perspektīvas 

mijiedarbība pastāv starp visiem DPPI komponentiem. 

Kritērijus „Deju pedagoga profesionālās lomas” un “Deju pedagoga profesijas 

filozofija” saista pedagoga vērtības – godīgums, cieņa un atbildības izjūta, to veicināšana 

audzēkņos, uzvedības kultūra un etiķete kā vērtība, mērķtiecīgums (deju pedagogs izvirza 

sasniedzamos mērķus sezonai (gadam)). 

Profesionālās lomas mijiedarbojas ar deju pedagoga profesionālajām zināšanām lietot 

prasmes, pamatojot pedagoģisko paņēmienu izvēli atbilstoši dejotāju vecumam. Savukārt ar 

mākslinieciski radošo darbību veidojas plašas mijsakarības, kuras atspoguļojas jaunradē un 

spējā iedziļināties dejas tapšanas procesā. 

Lomu realizācija korelē ar attieksmi pret deju pedagoga profesionālo darbību, un šo 

attiecību pamatā ir deju pedagoga punktualitāte un attieksme pret skatuves estētiku un bērnu 

tiesību aizsardzību, īstenojot deju. Korelācija pastāv arī ar deju pedagoga vēlmi profesionāli 

pilnveidoties – apmeklēt meistarklases un pašam tās organizēt. 

Profesionālās lomas uzrāda saistību ar deju pedagoga komunikabilitāti un sadarbības 

(ne tikai ar audzēkņiem, bet arī ar vecākiem, kolēģiem un dejas mākslas interesentiem) 

prasmēm. Profesionāļa tēla kritērija mijiedarbība ar profesionālajām lomām realizējas 

pastāvīgās rūpēs par savu ārējo izskatu un profesionālās izaugsmes pasākumu apmeklēšanu 

(koncerti, pasākumi, dejas dienas, viesizrādes). 

Piekrišana apgalvojumam par to, ka deju pedagogs ir atbildīgs par sava kolektīva 

sabiedrisko dzīvi un koncertdarbību, uzrāda statistiski nozīmīgu korelāciju ar mērķu izvirzīšanu 

sezonai (r=0.405). Šis apgalvojums (deju pedagogs ir atbildīgs par sava kolektīva sabiedrisko 

dzīvi un koncertdarbību), kā arī apgalvojums “Man nesagādā grūtības organizēt pasākumus, jo 

tie ir manas profesionālās darbības daļa” saistāms ar deju pedagoga uzskatiem par savu 

komunikabilitāti un sadarbību ar audzēkņiem un sabiedrību (r=0.404; r=0.466). Spēcīgas 

saiknes abiem apgalvojumiem konstatētas arī ar izpratni par vecumposmu specifikas ievērošanu 

gan skatuviskajā estētikā (r=0.484; r=0.384), gan dejas tēla izvēlē (r=0.435; r=0.385). 

Pasākumu organizēšana no deju pedagoga prasa atbilstošu komunikāciju un sadarbības 
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prasmes, jo slikti organizēts pasākums var neizdoties un nedot gandarījumu par paveikto arī 

pašiem dejotājiem. Svarīga ir deju pedagoga saikne starp pasākumu organizēšanu un skatuves 

estētikas ievērošanu, kas atspoguļo, vai deju pedagogs domā par audzēkņu atbilstošu izskatu uz 

skatuves un kustību, mūzikas piemērotību dejotāju vecumposmam. Tātad jo vairāk deju 

pedagogs jūtas atbildīgs un realizē kolektīva sabiedrisko dzīvi un koncertdarbību, jo vairāk 

pievērš uzmanību šīs koncertdarbības atbilstībai pašiem dejotājiem. 

Deju skolotāja ikdienas darbā neapšaubāmi ietilpst arī audzinātāja pienākumi – 

piekrišanu šim apgalvojumam ietekmē atbildība un cieņa kā vērtības, kuras deju pedagogs 

veicina arī savos audzēkņos (r=0.387). Statistiski nozīmīgu korelāciju uzrāda deju pedagoga 

pedagoģisko paņēmienu izvēle (r=0.404) un vecumposma specifikas respektēšana (skatuves 

estētika r=0.306; dejas tēls r=0.313). Jo vairāk deju pedagogs apzinās sevi kā audzinātāju un 

pedagoģijas teorētisko zināšanu nozīmi savā profesijā, jo dziļāka ir izpratne par nepieciešamību 

cienīt savus audzēkņus - gan no pedagoģiskā, gan mākslinieciskā viedokļa. Nepietiekamas 

pedagoģijas izpratnes dēļ reizumis studentu eksāmenu darbos ir iekļautas dejas, kuras nav 

paredzētas izpildītāju vecumam (pusaudzes izpilda izaicinošas dejas, bērni - emocionāli grūti 

izprotamas kompozīcijas u.c.). 

Uzskats, ka deju pedagogam jābūt arī horeogrāfam, praktiski visos mākslinieciski 

radošajos aspektos gūst spēcīgāko pamatojumu.  Var konstatēt, ka deju pedagoga spēja pielietot 

iegūtās zināšanas un prasmes dejas kompozīcijā, jaunu paņēmienu, jaunu tēmu atklāšana, savas 

ierastās kustību valodas papildināšana ietekmē deju pedagoga viedokli par horeogrāfa lomas 

īstenošanu savā profesionālajā darbībā. Mākslinieciski radošā aktivitāte liecina par horeogrāfa 

lomas realizāciju. Nav pamata apšaubīt, ka deju pedagoga mākslinieciski radošās aktivitātes 

veicināšana mainītu arī viņa domas par to, vai deju pedagogam jābūt horeogrāfam. 

Situāciju, vai deju pedagogs gadā pats izveido vismaz 3 jaunas dejas, nenoliedzami 

ietekmē viņa mākslinieciski radošā darbība, tomēr, apskatot ne tik izteiktu saistību, var 

konstatēt mijiedarbību ar pastāvīgām rūpēm par savu ārējo izskatu (r=0.307) un deju pedagoga 

organizatoriskajām spējām, pašam organizējot meistarklases, kursus vai seminārus (r=0.260), 

arī ar šo profesionālās pilnveides pasākumu apmeklēšanu (r=0.216). Konstatētā sakarība liecina 

par pašpilnveides ietekmi uz horeogrāfa lomu. Jo vairāk deju pedagogs veido dejas, jo lielāka 

nepieciešamība ir pilnveidoties un apmeklēt meistarklases, lai bagātinātu savu mākslinieciski 

radošo darbību. 

Apgalvojums “Uzskatu, ka deju pedagoga pienākumos ietilpst veicināt audzēkņu 

fizisku, garīgu, psiholoģisku un sociālu attīstību” mijiedarbojas  ar apgalvojumu “Saprotu, ka 

mana attieksme un rīcība ietekmē dejotāju personības” (r=0.447), jo ietekmes izpratne nosaka 

attiecīgu rīcību, lai šī ietekme būtu jēgpilna. Apgalvojums par audzēkņu līdzsvarotu attīstību 
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mijiedarbojas ar apgalvojumu “Augsti vērtēju un cenšos veicināt savos audzēkņos cieņu un 

atbildības izjūtu” (r=0.360) un “Savu ierasto kustību valodu periodiski cenšos atjaunināt un 

papildināt” (r=0.349). Šīs mijiedarbības atkārtoti uzsver vērtību, pedagoģiskās un 

mākslinieciski radošās darbības saikni. Deju pedagoga dziļāka izpratne par savas profesijas 

ietekmi audzēkņu personības līdzsvarotā attīstībā rezultējas viņa horeogrāfiskajā darbībā un 

veicina vēlmi atjaunināt un papildināt savu ierasto kustību valodu.   

Dejas apguves procesā rosinu dejotājus pievērst uzmanību savstarpējām attiecībām, un 

dejas apguves procesā pievēršu uzmanību dejotāju savstarpējām attiecībām - apgalvojumi 

līdzīgi, un tomēr atšķirīgā nianse ir nepārprotama – sadarbības veicināšana. Abu apgalvojumu 

saturu ietekmē gan uzvedības kultūras un etiķetes nozīme deju pedagogu darbībā (r=0.376; 

r=0.406), gan pedagoģisko paņēmienu izvēle atbilstoši dejotāju vecumam (r=0.385; r=0.360), 

gan pedagoga attieksmes un rīcības ietekme uz dejotāju personībām (r=0.469; r=0.367). 

Protams, ka uzmanības pievēršanu savstarpējām attiecībām ietekmē arī šo attiecību izpausme 

uzvedībā. Dejas apguves procesā deju pedagogs rūpējas, lai dejotāji uzvestos kulturāli un 

nepārtrauktu mācību gaitu, savukārt pedagoģijas zināšanas un deju pedagoga vēlme izstrādāt 

nodarbības saturu atbilstoši dejotāju vecumposma specifikai liecina par viņa spēju iedziļināties 

arī sadarbības veicināšanā un audzēkņu attiecību dziļākā analīzē. Interesi rosinoša ir korelācija 

ar apgalvojumu “Neatbalstu praksi formāli veidot horeogrāfijas, uzvedumus, izrādes” (r=0.336; 

r=0.367). Šī korelācija liecina par vispārīgu iedziļināšanos profesijā un profesijas uztveri. Ja 

deju pedagogs nopietni izturas pret audzēkņu sadarbību, tad tāpat arī pret iedziļināšanos 

mākslinieciski radošās darbības aspektos. Tomēr ir vērojamas atšķirīgas korelācijas starp šiem 

apgalvojumiem. Vai deju pedagogs rosinās pašus dejotājus pievērst uzmanību savstarpējām 

attiecībām, to nosaka pašam deju pedagogam piemītošās sadarbības prasmes (r=0.346), t.i., ja 

pats pedagogs atzīst sevi par komunikablu un spējīgu sadarboties ar audzēkņiem, vecākiem, 

kolēģiem, sociālo tīklu lietotājiem.  

Tam, ka deju pedagogs savlaicīgi plāno sava kolektīva galvenos notikumus, var 

konstatēt mijiedarbību ar pedagoga attieksmi pret darbu, kura izpaužas punktualitātē, 

nodarbības ilguma ievērošanā un nekavēšanā, nodarbības sagatavotībā. Ja deju pedagogs 

atbildīgi izturas pret savu profesiju, viņš arī laicīgi plāno kolektīva darbību. Veidojas pamatota 

mijiedarbība ar pedagoģisko paņēmienu izvēli (r=0.368), atbildību un cieņu (r=0.363), tomēr 

eksistē arī korelācija ar prasmju esību dejas kompozīcijā (r=0.326). To regulāra lietošana 

profesionālajā darbībā saistāma ar savlaicīgu kolektīva notikumu plānošanu. 

Noslēdzošais apgalvojums, kurš atklāj profesionālo lomu, ir “Konkrētu pasākumu 

organizēšanas laikā sadarbojos ar partneriem (telpu īpašniekiem, apskaņotājiem, šuvēju, 

operatoru, fotogrāfu, scenogrāfu, gaismotāju u.c.)”. Šis apgalvojums vairākkārt mijiedarbojas 
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ar iepriekš analizēto kritēriju “Deju pedagoga profesijas filozofija”. Mijiedarbība ir ar tādiem 

apgalvojumiem kā “Augsti vērtēju un cenšos veicināt savos audzēkņos cieņu un atbildības 

izjūtu”, “Es vienmēr izvirzu sasniedzamos mērķus sezonai (gadam)”. Ir saikne ar 

apgalvojumiem, kuri iepriekš nav izskatīti, piemēram, “Sekoju līdz un apmeklēju 

profesionālajai izaugsmei nepieciešamos pasākumus (dejas dienas, viesizrādes, koncertus u.c.)” 

(r=0.374). Šī mijiedarbība liecina par deju pedagoga iesaisti profesijā un vēlmi ne tikai 

demonstrēt savas sadarbības prasmes pasākumu organizēšanā, bet arī papildināt pieredzi, 

apmeklējot citu organizētus pasākumus, kas veicina izpratni par notiekošo profesijā un 

tendencēm dejas pasaulē. 

Līdzīgi kā iepriekšējiem kritērijiem korelāciju analīzē var konstatēt, ka arī DPPI 

kritērijam “Deju pedagoga mākslinieciski radošā darbība” pastāv mijiedarbība ar pilnīgi 

visiem pārējiem kritērijiem. 

Mākslinieciski radošā darbība saistās ar deju pedagoga profesijas filozofiju lielākā mērā 

nekā profesijas filozofija ar mākslinieciski radošo darbību. Šī saikne veidojas vērtībās, tādās kā 

godīgums, cieņa, uzvedības kultūra. Nepārprotama korelācija ir ar deju pedagoga 

profesionālajām zināšanām lietot prasmes, jo bez to esības nevar īstenoties horeogrāfiskā 

jaunrade un neveidojas motivācija pašpilnveidoties. Nozīmīgāka korelācija ir ar pedagoģisko 

paņēmienu izvēli atbilstoši dejotāju vecumam. 

Mākslinieciski radošā darbība mijiedarbojas ar profesionālajām lomām, realizējot 

audzinātāja un deju kolektīva vadītāja lomu. Attieksme pret deju pedagoga profesionālo 

darbību lielākoties saistāma ar mākslinieciski radošo darbību vēlmē profesionāli pilnveidoties, 

iesaistīties profesionālajās organizācijās, projektos, organizatoriskajām prasmēm. 

Mākslinieciski radošās darbības un profesionāļa tēla saikne ir ne tikai vizuālā un fiziskā 

tēla izkopšanā un profesionālajā izaugsmē, bet arī emocionālajā līdzsvarotībā.  

Deju pedagoga meklējumi un jauni horeogrāfiski risinājumi, idejas un radītie paņēmieni 

saistāmi ar viņa prasmi kontrolēt savas emocijas saskarsmē ar dejotājiem (r=0.409). Izpaužot 

emocijas mākslinieciskajā daiļradē, ar dejas valodu var vadīt gan stresu, gan negatīvas 

emocijas, gan paust prieku un pozitīvu enerģiju. Fiziskajā darbībā notiek tā sauktā “emocionālā 

izlāde”, kas var pamatot mijiedarbību starp horeogrāfisko jaunradi un emocionālo 

līdzsvarotību. Saikne veidojas arī ar nosacījumu, ka deju pedagogs iesaistās projektos, 

pasākumu organizēšanā, profesionālajās organizācijās (r=0.389). Tātad, ja deju pedagogs ir 

aktīvs savā profesijā un īsteno iecerētos karjeras plānus, meklē veidus, kā realizēt savas 

mākslinieciski radošās izpausmes, tas var veicināt arī spēju kontrolēt savas emocijas saskarsmē. 

Emocionālā pašregulācija saistāma ar iegūtajām prasmēm dejas kompozīcijā un to 

regulāru lietošanu (r=0.363), tādējādi vēl izteiktāk apliecinot radošās darbības saistību ar 
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emociju paušanu. Var pieņemt, ka deju pedagoga aktīva mākslinieciski radošā darbība – jaunu 

kustību, paņēmienu meklēšana, horeogrāfijas prasmju pielietošana - īstenojas radošajā enerģijā, 

kas savukārt saskarsmē ar audzēkņiem palīdz būt emocionāli līdzsvarotam. 

Iegūto horeogrāfisko prasmju lietošana mijiedarbojas ar iepriekš minēto iesaisti 

projektos, pasākumu organizēšanā un profesionālajās organizācijās (r=0.360), liecinot par 

profesionālo pašpārliecinātību. Spēja izpausties mākslinieciski radošā aktivitātē ietekmē arī 

aktīvu profesijas pārstāvniecību un profesionālo sabiedriskumu. Korelācija ar deju pedagoga 

prasmi izvēlēties pedagoģiskos paņēmienus atbilstoši dejotāju vecumam (r=0.384) liecina par 

deju pedagoga nopietnu attieksmi pret savu profesiju un pilnveidošanos tajā, iegūstot izglītību 

un papildinot savu pašpieredzi. 

Apgalvojumi “Veidojot horeogrāfijas, esmu gatavs/a deju žanru/stilu sintēzei”, 

“Domāju – katram deju pedagogam ir jārada savas oriģinālhoreogrāfijas” uzrāda saikni ar deju 

pedagoga pastāvīgām rūpēm par savu fizisko formu (r=0.298; r=0.269). Ja deju pedagogs ir 

fiziski aktīvs un vēlas attīstīt ne tikai savus audzēkņus, bet arī sevi, tas ietekmē viņa attieksmi 

pret radošumu un vēlmi rast jaunus veidus, kā izpausties kustību valodā. Fiziskā pieredze ir 

galvenais faktors ne tikai jaunu kustību izveidei, bet arī jaunu deju stilu atklāsmei – to var 

panākt ar savas fiziskās formas pilnveidi un konstantu attīstību. Šie abi apgalvojumi izrāda 

saikni arī ar emociju kontroli un viedokli, ka deju pedagogam nevajadzētu zaudēt savaldību 

saskarsmē ar audzēkņiem (r=0.282) 

“Veidojot horeogrāfijas, esmu gatavs/a deju žanru/stilu sintēzei” - spēcīgāka saikne ir 

nosacījumam, vai pats deju pedagogs veido dejas (r=0.415) un izmanto iegūtās prasmes dejas 

kompozīcijā (r=0.308), vai pedagogs apmeklē meistarklases, kursus un seminārus (r=0.307). 

Tomēr, aplūkojot mākslinieciski radošo darbību, uzsvērtas arī it kā loģiskas korelācijas. Šajā 

gadījumā jaunradi tieši deju žanru paplašināšanā un māksliniecisko robežu eksperimentālā 

izzināšanā iespaido zināšanu un prasmju lietošana, profesionālā pilnveide un mākslinieciskā 

aktivitāte, veidojot dejas. 

Deju pedagoga piekrišana, ka profesionālam deju pedagogam nav pieļaujams izmantot 

citu horeogrāfu radītās kustību kombinācijas savu oriģinālhoreogrāfiju veidošanai,  demonstrē 

saikni, vai konkrētu pasākumu organizēšanas laikā deju pedagogs komunicē un sadarbojas ar 

partneriem (telpu īpašniekiem, apskaņotājiem, šuvēju, operatoru, fotogrāfu, scenogrāfu, 

gaismotāju u.c.) (r=0.329). Ja deju pedagogs aktīvi darbojas un piedalās konkursos, 

sadraudzības koncertos, viņam ir svarīga sava un citu pedagogu horeogrāfiju oriģinalitāte. 

Konkursos tiek atpazītas jau iepriekš redzētas kustību kombinācijas un deja neiegūst pietiekamu 

atzinību, arī sadraudzības koncertos kolēģi pamanīs mēģinājumus izmantot citu horeogrāfu 

kustību virknējumu. 
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Ja deju pedagogs savu ierasto kustību valodu periodiski cenšas atjaunināt un papildināt, 

tas veido saikni ar viņa vērtību - godīgumu pret audzēkņiem, vecākiem, kolēģiem (r=0.349). 

Godīgums pret audzēkņiem var izpausties dažādi, ja tā ir deju pedagoga vērtība, tad viņš cenšas 

darīt visu, lai dažādotu nodarbību saturu, lai neliktu audzēkņiem vilties. Likumsakarīga ir 

mijiedarbība par pastāvīgu fiziskās formas uzturēšanu (r=0.443) un iesaistīšanos projektos, 

pasākumu organizēšanā un profesionālajās organizācijās (r=0.355). 

Apgalvojums “Savās jaunrades dejās cenšos atklāt gan personiski, gan sociāli nozīmīgas 

tēmas” galvenokārt saistāms ar deju pedagoga profesionālo pārstāvniecību – iesaistīšanos 

projektos, pasākumu organizēšanā un profesionālajās organizācijās (r=0.303), vai deju 

pedagogs seko līdzi un apmeklē profesionālajai izaugsmei nepieciešamos pasākumus (dejas 

dienas, viesizrādes, koncertus u.c.) (r=0.319). Deju pedagoga interese par savas profesijas 

attīstību ietekmē viņa vēlmi skart nozīmīgas tēmas savā mākslinieciski radošajā darbībā. 

Apgalvojums “Neatbalstu praksi formāli veidot horeogrāfijas, uzvedumus, izrādes” 

demonstrē statistiski nozīmīgu korelāciju ar apgalvojumiem “Dejas apguves procesā rosinu 

dejotājus pievērst uzmanību savstarpējām attiecībām” (r=0.336), “Dejas apguves procesā 

pievēršu uzmanību dejotāju savstarpējām attiecībām” (r=0.367).  

Kopumā aplūkojot analizētos apgalvojumus “Savu ierasto kustību valodu periodiski 

cenšos atjaunināt un papildināt”, “Savās jaunrades dejās cenšos atklāt gan personiski, gan 

sociāli nozīmīgas tēmas”, var konstatēt, ka tie korelē ar deju pedagoga uzskatu par viņa 

pienākumiem veicināt audzēkņu fizisku, garīgu, psiholoģisku un sociālu attīstību (r=0.349; 

r=0.318). Šī mijiedarbība apliecina iespēju veicināt mākslinieciski radošo darbību, apzinoties 

savas profesijas ietekmi audzēkņu personības līdzsvarotā attīstībā un atbildību par šiem 

procesiem, jo garīgu attīstību var sniegt tieši mākslinieciskā darbība (mākslas darba realizācija 

uz skatuves).  

Pastāv korelācija starp DPPI kritēriju “Attieksme pret deju pedagoga profesionālo 

darbību” un pārējiem kritērijiem. Deju pedagoga attieksme pret savu profesionālo darbību 

mijiedarbojas ar profesijas filozofiju mērķu izvirzīšanā un vērtībās – godīgumā, cieņā un 

atbildībā. Profesionālās zināšanas lietot prasmes saistāmas ar attieksmi pret profesionālu 

darbību un pedagoģisko paņēmienu izvēli. 

Attieksme pret deju pedagogu profesionālo darbību un deju pedagoga profesionālās 

lomas saistītas ar deju pedagoga atbildības izjūtu kolektīva priekšā (pasākumu organizēšanu, 

savlaicīgu plānošanu) un deju pedagoga kā audzinātāja lomas realizāciju. 

Analizētā komponenta saistība ar mākslinieciski radošo darbību izpaužas kā pedagoga 

vēlme meklēt jaunus horeogrāfiskos risinājumus, idejas, kustību valodu un dejas kompozīcijas 

prasmju lietošanu. 
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Attieksme pret deju pedagogu profesionālo darbību kā deju pedagoga spēja kontrolēt 

savas emocijas un komunicēt uzrāda saistību ar profesionāļa tēlu. 

Nosacījums, vai deju pedagogs apmeklē meistarklases, kursus, seminārus korelē ne tikai 

ar viņa komunikācijas un sadarbības prasmēm, bet arī mākslinieciski radošās darbības saturu - 

meklēt un radīt jaunus horeogrāfiskos risinājumus, idejas un paņēmienus (r=0.349), savu ierasto 

kustību valodu periodiski atjaunināt un papildināt (r=0.347). Šie mākslinieciski radošās 

darbības aspekti ietekmē ne tikai vēlmi sevi profesionāli pilnveidot, bet arī to, vai deju pedagogs 

pats organizē meistarklases, kursus seminārus. Vēl viens svarīgs mākslinieciski radošās 

darbības faktors ietekmē deju pedagoga aktivitāti profesionālās pilnveides realizācijā 

(pilnveides pasākumu apmeklēšanā) – deju veidošana kā iekšēja nepieciešamība (r=0.329), 

tātad deju pedagogs apmeklē meistarklases, kursus, seminārus daļēji tāpēc, ka izjūt iekšēju 

nepieciešamību veidot jaunas dejas. 

Ja analizē deju pedagoga punktualitāti un pašdisciplīnu “Esmu punktuāls/a, vienmēr 

ievēroju nodarbību sākumu un beigas”, “Nav pieļaujams, ka deju pedagogs kavē nodarbību 

sākumu”, “Uz nodarbībām vienmēr ierodos sagatavojies un vismaz 10 minūtes agrāk”, var 

konstatēt, ka šie trīs apgalvojumi parāda statistiski nozīmīgu korelāciju ar apgalvojumiem, ka 

esmu atbildīgs par sava kolektīva sabiedrisko dzīvi un koncertdarbību (r=0.366; r=0.318; 

r=0.338), nodarbībā izvēlos pedagoģiskos paņēmienus atbilstoši dejotāju vecumam (r=0.455; 

r=0.349; r=0.427). Līdz ar to deju pedagoga precizitāti laikā var saistīt ar atbildības izjūtu 

kolektīva priekšā un iedziļināšanos pedagoģiskajā darbībā kā audzināšanas procesā. 

Atsevišķi skatot, šie apgalvojumi vēsta par saistību ar pasākumu organizēšanas 

prasmēm un deju pedagoga rosinājumu dejotājiem pievērst uzmanību savstarpējām attiecībām 

dejas apguves procesā, tādējādi apstiprinot attieksmes mijiedarbību ar audzinātāja un kolektīva 

vadītāja lomas izpratni un realizāciju. 

Deju pedagoga uzskats, ka deju nodarbību laikā nedrīkst zaudēt savaldību, ka nemēdz 

aizmuguriski kritizēt kolēģus un viņu vadītos kolektīvus, demonstrē saistību ar deju pedagoga 

pedagoģisko paņēmienu izvēli atbilstoši dejotāju vecumam (r=0.378; r=0.274). Emocionālā 

līdzsvarotība un spēja apvaldīt konkurences dēļ radītu vēlmi kritizēt kolēģu sasniegumus 

saistāma ar pedagoģijas zināšanu integrāciju dejas pedagoģijā un pārliecinātību par savu 

profesionālo pedagoģisko darbību. 

Prasme emocionāli savaldīties nodarbības laikā mijiedarbojas ar apgalvojumu par 

godīguma augstu novērtējumu (r=0.357). Ja deju pedagoga vērtība ir godīgums pret 

audzēkņiem, vecākiem un kolēģiem, tas ietekmē viņa vēlmi apvaldīt emociju uzliesmojumus 

saskarsmē ar audzēkņiem. 
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Viedoklis par aizmugurisku kolēģu kritizēšanu mijiedarbojas ar apgalvojumu “Uzskatu, 

ka profesionālam deju pedagogam nav pieļaujams izmantot citu horeogrāfu radītās kustību 

kombinācijas savu oriģinālhoreogrāfiju veidošanai” (r=0.267). Deju pedagoga darbības kritika 

tiek balstīta uz zināšanām lietot prasmes, pašpieredzi un aktīvu profesionālo darbību. Ja deju 

pedagogs savā profesionālajā darbībā iegulda mākslinieciski radošus spēkus un saprot mākslas 

darba tapšanas komplicētību, tas liek apdomāt arī kritiku par kolēģiem.  

Deju pedagoga iesaiste projektos, pasākumu organizēšanā, profesionālajās 

organizācijās mijiedarbojas ne tikai ar viņa komunikācijas, sadarbības un organizatoriskajām 

prasmēm, bet arī ar aktīvu mākslinieciski radošo darbību - jaunu horeogrāfisko risinājumu, 

ideju un paņēmienu meklēšanu un radīšanu (r=0.389), savas ierastās kustību valodas periodisku 

atjaunināšanu un papildināšanu (r=0.355), dejas prasmju regulāru lietošanu profesionālajā 

darbībā (r=0.360). Var konstatēt, ka aktīva radošā darbība veicina arī vēlmi un drosmi 

iesaistīties profesionālajai izaugsmei un profesijas izaugsmei veltītos pasākumos. 

Apgalvojumu “Dejotāju vecumposms nosaka dejas tēla izveidi” un “Vienmēr ievēroju 

skatuves estētiku” cieša mijiedarbība vērojama tieši ar deju pedagoga kā kolektīva vadītāja 

lomas saturu – atbildība par kolektīva sabiedrisko dzīvi un koncertdarbību (r=0.435; r=0.484), 

savlaicīgu tās plānošanu (r=0.335; r=0.415), pasākumu organizēšanu un sadarbību ar citu jomu 

speciālistiem (r=0.438; r=0.412). Dziļu izpratni un vecumposmu specifikas respektēšanu 

ietekmē atbildība par kolektīvu, tātad atbildība par audzēkņiem un viņu aizstāvība. 

Analizējot izteiktākās mijsakarības un statistiski nozīmīgākos korelācijas koeficientus, 

var konstatēt, ka arī kritērijs “Profesionāļa tēls” uzrāda sakarības ar visiem pārējiem DPPI 

kritērijiem. 

Profesionāļa tēls mijiedarbojas ar deju pedagogu profesijas filozofiju, deju pedagogam 

izvirzot mērķus un veidojot stingru nostāju un pārliecību par savu darbu – nebaidoties izteikt 

savu viedokli par profesijas nepieciešamību, neietekmējoties no neprofesionāliem viedokļiem 

par savām horeogrāfijām. 

Profesionāļa tēls saistāms ar pedagoģijas zināšanu un prasmju lietošanu un 

pedagoģisko paņēmienu izvēli, kā arī kritisku domāšanu profesijas tradīciju analīzē. 

Tēla saistība ar deju pedagoga profesionālajām lomām mijiedarbojas gan ar audzinātāja, 

gan kolektīva vadītāja lomas saturu, kā arī ar deju pedagoga pārliecību par audzēkņu personības 

līdzsvarotas attīstības veicināšanu. 

Ar mākslinieciski radošās darbības kritērija saturu profesionāļa tēls saistāms ar 

jaunradi. Jaunrade - jaunu horeogrāfisko risinājumu, ideju un paņēmienu meklēšana un 

radīšana, savas ierastās kustību valodas periodiska atjaunināšana un papildināšana, jaunu deju 

veidošana kā iekšēja nepieciešamība -  ietekmē arī deju pedagoga profesionāļa tēla saturu. 



95 
 

DPPI kritērija “Profesionāļa tēls” saistība ar attieksmi pret deju pedagoga profesionālo 

darbību īstenojas skatuves estētikas ievērošanā, piedaloties pasākumos un to organizēšanā, kā 

arī emocionālajā līdzsvarotībā. 

Apgalvojums “Komunicēju ar vecākiem, kolēģiem un dejas mākslas interesentiem, 

informēju tos par jaunumiem un aktualitātēm dejas mākslas pasaulē un kolektīva darbībā” 

nepārprotami mijiedarbojas ar deju pedagoga spēju savlaicīgi plānot sava kolektīva galvenos 

notikumus (r=0.432) un izvirzīt mērķi deju sezonai (r=0.335). Komunikācijas prasmes 

saistāmas arī ar skatuves estētikas ievērošanu (r=0.375) un to, ka deju pedagogs apmeklē 

meistarklases, kursus un seminārus (r=0.376). Šīs korelācijas norāda uz deju pedagoga 

profesijas specifikas plašumu. Komunikācija ar sabiedrību saistās ar skatuves estētiku un 

profesionālo pilnveidi. 

Tas, ka deju pedagogs veido dažādus informatīvus materiālus (reklāmas rullīšus, 

informācijas bukletus, skrejlapas, plakātus) saistāms tikai ar to, ka viņam nesagādā problēmas 

organizēt pasākumu (r=0.506), viņš iesaistās projektos un profesionālajās organizācijās 

(r=0.339). Ja deju pedagogs organizē pasākumu/koncertu/ projektu, tad šāda pasākuma 

realizācijā būs nepieciešama arī informatīvo materiālu izveide. 

Apgalvojums “Domāju, ka ārējais izskats ir svarīgs, tāpēc par to pastāvīgi rūpējos” 

mijiedarbojas ar deju pedagoga pārliecību - deju pedagogs nebaidās izteikt savas domas un 

viedokli par savas profesijas nozīmīgumu un nepieciešamību (r=0.382) un skatuves estētikas 

ievērošanu (r=0.381). Estētiskas rūpes par savu izskatu deju pedagogam liek aizdomāties arī 

par estētisku dejas tēla noformējumu un kustību izvēli. 

Pedagoga spēja saprast, ka viņa attieksme un rīcība ietekmē dejotāju personības, veido 

statistiski nozīmīgas korelācijas ar apgalvojumiem “Uzskatu, ka deju pedagoga pienākumos 

ietilpst veicināt audzēkņu fizisku, garīgu, psiholoģisku un sociālu attīstību”(r=0.447), kas 

reprezentē audzinātāja lomu, un “Man ir svarīgs godīgums (pret audzēkņiem, vecākiem, 

kolēģiem)” (r=0.475) atklāj pedagoga profesionālās vērtības. Var konstatēt korelāciju arī ar 

citiem audzinātāja lomas satura atklāsmes apgalvojumiem, arī cieņas un atbildības izjūtas 

veicināšanu audzēkņos. 

Nosacījums, ka deju pedagogs prot kontrolēt savas emocijas saskarsmē ar dejotājiem, 

mijiedarbojas ar apgalvojumiem “Nodarbībā izvēlos pedagoģiskos paņēmienus atbilstoši 

dejotāju vecumam” (r=0.345) un “Man ir prasmes dejas kompozīcijā, un es tās regulāri 

pielietoju savā praktiskajā darbībā” (r=0.363). Šīs korelācijas norāda uz iepriekš analizēto 

saikni starp emociju līdzsvarotību un mākslinieciski radošo darbību, kā arī emociju 

līdzsvarotības sakarību ar izpratni par vecumposmu specifiku un pedagoģisko paņēmienu 

pielāgošanu dejotājiem. 
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Apgalvojums, ka deju pedagogs seko līdz un apmeklē profesionālajai izaugsmei 

nepieciešamos pasākumus (dejas dienas, viesizrādes, koncertus u.c.) uzrāda statistiski 

nozīmīgas korelācijas ar mākslinieciski radošās darbības vairākiem apgalvojumiem, tai skaitā 

ar iekšēju nepieciešamību veidot dejas (r=0.369). Ņemot vērā arī iepriekš analizētos 

apgalvojumus un izvirzītos pieņēmumus, pastiprinās saikne starp profesionālo aktivitāti un 

mākslinieciski radošās darbības izpausmi, kas liek akcentēt jaunrades veicināšanu 

profesionālajā pilnveidē. 

Apgalvojumam “Pastāvīgi rūpējos par savu fizisko formu” veidojas mijiedarbība ar 

mākslinieciski radošās darbības atklāsmei izvirzītajiem apgalvojumiem, un ir izteikta saikne 

starp fiziskās formas uzturēšanu un jaunu horeogrāfisko risinājumu, kustību valodas un ideju 

meklēšanu (r=0.443; r=415). Vērojama sakarība arī ar apgalvojumu par deju pedagoga 

atbildības izjūtu kolektīva priekšā, kas var motivēt deju pedagoga fiziskās formas uzturēšanu. 

Deju pedagoga individuālā stila izkopšanu ārējā izskatā ietekmē mākslinieciski radošās 

darbības aspekti. Tomēr korelācija pastāv arī ar iegūto pedagoģijas prasmju lietošanu savā 

profesionālajā darbībā (r=0.320), ir saikne ar spēju neietekmēties no neprofesionāliem 

viedokļiem par paša radītajām dejām (r=0.320). Pārliecību par paša radītajām dejām pastiprina 

arī sava individuālā stila esība, jo specifiska stila izjūta atspoguļojas horeogrāfiskajā rokrakstā 

(dejas valodas izvēlē).  

Apgalvojums, vai deju pedagogs uzskata sevi par komunikablu, sadarbojoties ar 

audzēkņiem, vecākiem, kolēģiem, sociālo tīklu lietotājiem, veido sakarību ar to, vai viņš atceras 

savus skolotājus un var izvērtēt, ar kādiem paņēmieniem vēlas strādāt un kādi lai paliek pagātnē 

un nav aktuāli (r=0.379). Deju pedagoga atklātība un atvērtība sadarbībā, kā arī sadarbības 

prasmju pašattīstīšana liecina par viņa spēju kritiski analizēt profesionālās zināšanas, prasmes, 

tradīcijas un veidot savu metodisko pieeju. Statistiski nozīmīga korelācija ir ar audzinātāja lomu 

un apgalvojumu “Dejas apguves procesā rosinu dejotājus pievērst uzmanību savstarpējām 

attiecībām” (r=0.346), “Uzskatu, ka deju pedagoga pienākumos ietilpst veicināt audzēkņu 

fizisku, garīgu, psiholoģisku un sociālu attīstību” (r=0.328). Pedagoģijas izpratne veicina 

sadarbību ne tikai starp pedagogu un audzēkņiem, bet arī pedagogu un vecākiem, kolēģiem, 

starp pašiem audzēkņiem. 

Apgalvojumam “Labprātāk nodarbībās izvēlos pats/pati demonstrēt kustību 

kombinācijas un elementus” ir saikne ar deju pedagoga spēju vienmēr izvirzīt sasniedzamos 

mērķus sezonai (gadam) (r=0.320) un deju pedagoga spēju bez grūtībām organizēt pasākumus, 

jo tie ir profesionālās darbības daļa (r=0.344). Analīzē rodas priekšstats  par pedagoga aktivitāti 

kā profesionālu īpašību. Fiziskā aktivitāte ietekmē arī aktivitāti pasākumu organizēšanā un 
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koncertdarbības plānošanā, tātad aktivitāte vienā deju pedagoga profesionālās identitātes 

kritērijā  ietekmē arī aktivitāti citā. 

Pēc apgalvojumu korelāciju analīzes ir konstatēts, ka kritēriju mijiedarbības rezultātā 

divu kritēriju attiecības izpaužas dažādās šo kritēriju savstarpējās ietekmēs (sk. 15.tabulu).
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15.tabula  

Deju pedagoga profesionālās identitātes komponentu mijiedarbība 

DPPI komponenti Mijiedarbība ZP L MRD A T 

PROFESIJAS 

FILOZOFIJA 

(PF) 

 

 

Mijiedarbība 

 

Balstīšanās uz 

vērtībām, drosme 

izteikt viedokli 

Vērtības un to 

veicināšana 

audzēkņos, mērķu 

izvirzīšana 

Balstīšanās 

vērtībās 

Vērtības, mērķu 

izvirzīšana 

Mērķu izvirzīšana, 

pārliecība par savu 

darbību 

Pedagoģisko 

paņēmienu 

izvēle, profesijas 

tradīciju kritiska 

analīze 

Sadarbība un 

organizatoriskās 

prasmes 

Kustību valodas 

periodiska 

atjaunināšana 

Skatuves estētika 

un punktualitāte 

Tēla (fiziskā, 

vizuālā) nozīme 

saskarsmē un 

komunikācijā 

ZIN ŠANAS 

LIETOT 

PRASMES 

(ZP) 

 

 

 

 

 

Mijiedarbība  

Pedagoģisko 

paņēmienu izvēle 

Pedagoģisko 

paņēmienu 

izvēle atbilstoši 

dejotāju 

vecumam 

Pedagoģisko 

paņēmienu izvēle 

atbilstoši dejotāju 

vecumam 

Pedagoģisko 

paņēmienu izvēle, 

profesijas tradīciju 

kritiska analīze 

Sadarbības un 

līdzsvarotas personības 

attīstības veicināšana, 

atbilstošu pedagoģisko 

paņēmienu izvēle 

Jaunrade kā 

iekšēja 

nepieciešamība 

Punktualitāte, 

bērnu tiesību 

aizsardzība, 

pašpilnveide 

Sadarbība 

komunikācijā, 

individuālais stils 

PROFESION L S 

LOMAS 

(L) 

 

 

 

 

Mijiedarbība 

  

Lomu 

īstenošana – 

audzinātājs un 

kolektīva 

vadītājs 

Atbildība kolektīva 

priekšā, audzinātāja 

lomas realizācija 

Audzinātāja un 

kolektīva vadītāja 

lomas, līdzsvarotas 

personības attīstības 

veicināšana 

 Jaunrade, 

iedziļināšanās 

horeogrāfijā 

Punktualitāte, 

bērnu tiesību 

aizsardzība, 

pašpilnveide un tās 

organizēšana 

Sadarbība, 

profesionālā 

izaugsme, rūpes par 

ārējo izskatu 



99 
 

 

M KSLINIECISKI 

RADOŠ  

DARBĪBA 

(MRD) 

 

 

 

Mijiedarbība 

 

Jaunrade, 

horeogrāfisko 

prasmju lietošana 

Jaunrade 

Pašpilnveide, 

iesaistīšanās 

projektos, 

organizācijās, 

organizatoriskās 

prasmes 

Fiziskā un vizuālā 

tēla izkopšana, 

pašpilnveide, 

emocionālā 

līdzsvarotība 

ATTIEKSME 

PRET 

PROFESION LO 

DARBĪBU 

(A) 

 

 

 

 Mijiedarbība 

 

 

Skatuves estētika, 

dalība un pasākumu 

organizēšana, 

emocionāla 

līdzsvarotība 

Spēja kontrolēt savas 

emocijas, 

komunikācijas 

prasmes 

PROFESION ĻA 

TĒLS (T) 
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Tabulā attēloti DPPI kritēriji/komponenti un to savstarpējās mijiedarbības saturs, dažādās 

ietekmes (tabulā norādītas ar bultām). Piemēram, ja profesijas filozofija ietekmē attieksmi pret 

darbu ar balstīšanos vērtībās, tad attieksme pret darbu ietekmē profesijas filozofiju, atzīstot 

punktualitāti un skatuves estētikas ievērošanu kā vērtību. Ja profesionālās zināšanas lietot prasmes 

ietekmē profesionāļa tēlu ar pedagoģisko paņēmienu izvēli atbilstoši dejotāju vecuma specifikai un 

kritisku profesijas tradīciju analīzi, tad profesionāļa tēls ietekmē zināšanas lietot prasmes kā 

sadarbības prasmes, komunikācija un izkopts individuālais stils ārējā izskatā. Profesionālās lomas 

ietekmē mākslinieciski radošo darbību ar audzinātāja (sadarbības veicināšana dejas apguves 

procesā) un kolektīva vadītāja (pasākumu plānošana, sadarbība ar partneriem koncertu 

organizēšanā) lomas īstenošanu savukārt mākslinieciski radošā darbība ietekmē profesionālās 

lomas caur iedziļināšanos horeogrāfiju veidošanā un jaunradi.  

 Deju pedagoga profesionālās identitātes komponentu mijiedarbībā kā vērtības tiek minēta 

cieņa, godīgums un atbildības izjūta (sk.15.tabulu). Jaunrade ir jaunu horeogrāfisko paņēmienu, 

risinājumu un ideju meklēšana un radīšana, daudzveidīgu tēmu atklāšana savās horeogrāfijās un 

savas ierastās kustību valodas periodiska atjaunināšana un papildināšana. 

Deju pedagoga profesionālās identitātes komponenti veido mijsakarības, kas izpaužas 

dažāda veida ietekmēs, kuras nodrošina profesionālās identitātes nepārtrauktu veidošanos un 

mainīšanos. Ja viens deju pedagoga profesionālās identitātes komponents sastopas ar pārmaiņām 

vai veicinošu ietekmi, tas nenotiek izolēti no citiem komponentiem. Deju pedagogu profesionālās 

identitātes mijiedarbību konstrukcija parāda šīs ietekmes virzību, tai ir viļņveida efekts, piemēram, 

tieši ietekmējot profesijas filozofiju, kaut kādā mērā ietekmējas arī pārējie komponenti, savukārt šī 

ietekme izsauc nākamo ietekmes plūsmu līdzīgi kā skaņas vilnis atsitas pret objektu un maina savu 

virzību (sk. 10.attēlu). 

Primārā ietekmes plūsma ir apzīmēta ar sarkanas krāsas bultām un no viena apzināti vai 

neapzināti (tieši vai netieši) ietekmētā DPPI komponenta (sarkanā krāsā) virzās uz pārējiem. Viena 

komponenta radītās ietekmes veido izmaiņas pārējos komponentos, un sāk veidoties “atbildes” jeb 

sekundārā ietekme, kura virzās nu jau no visiem DPPI komponentiem. Sekundārās ietekmes 

plūsma ir apzīmēta ar oranžas krāsas bultām un virzās atpakaļ no komponenta uz komponentu (sk. 

10.attēlu). 



101 
 

  

Primārā ietekme Sekundārā ietekme 

1 .attēls. Deju pedagoga profesionālās identitātes komponentu savstarpējās ietekmes (autores veidots) 

Primāro ietekmi izraisa deju pedagoga profesionālā darbība, pašpieredze, pašanalīze, 

nozīmīgi notikumi u.tml. – deju pedagoga dzīves aktivitāte, tāpēc DPPI var skatīt kā konstanti 

aktīvu kvalitāti. 

 

Secinājumi 

1. Deju pedagoga profesionālās identitātes modeļa satura komponenti mijiedarbojas un 

izpaužas savstarpējās primārās un sekundārās ietekmēs.  

2. DPPI komponentam „Deju pedagoga profesijas filozofija” konstatēta nozīmīga 

mijiedarbība ar: 

• profesionālajām zināšanām lietot prasmes - pedagoģisko paņēmienu izvēli atbilstoši 

dejotāju vecumam, spēju kritiski analizēt profesijas tradīcijas; 

• profesionālajām lomām – sadarbības veicināšanu audzēkņu starpā dejas apguves 

procesā, atbildību par kolektīva darbību, pasākumu organizēšanu, sadarbību ar citu jomu 

speciālistiem; 

• mākslinieciski radošo darbību – vēlmi periodiski atjaunināt un papildināt savu ierasto 

kustību valodu; 

• attieksmi pret profesionālo darbību – deju pedagoga nostāju pret skatuves estētiku, kura 

vienmēr tiek ievērota, punktualitāte profesionālajā darbībā; 

  

   

  

MR 

  

   

  

MR 
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• profesionāļa tēlu – deju pedagoga pārliecību par ārējā izskata un stila izkopšanu,  fiziskās 

formas uzturēšanas nozīmi saskarsmē un komunikācijā. 

3. DPPI komponentam „Deju pedagoga profesionālās zināšanas lietot prasmes” konstatēta 

nozīmīga mijiedarbība ar: 

• profesijas filozofiju – profesionālās darbības pamatojumu vērtībās (cieņā un atbildības 

izjūtā), drosmi izteikt viedokli par profesijas nozīmīgumu un nepieciešamību; 

• profesionālajām lomām – audzinātāja lomas īstenošanu, sadarbības veicināšanu, 

atbilstošu pedagoģisko paņēmienu izvēli, personības attīstības veicināšanu; 

• mākslinieciski radošo darbību – jaunu horeogrāfisko paņēmienu, ideju un risinājumu 

meklējumiem, daudzveidīgu tēmu atklāsmi, jaunradi; 

• attieksmi pret profesionālo darbību – skatuviskās estētikas ievērošanu, punktualitāti, 

dejas tēla izveidi atbilstoši dejotāju vecumam, profesionālo pilnveidi; 

• profesionāļa tēlu – sadarbību un saskarsmi ar vecākiem,  kolēģiem, dejas mākslas 

interesentiem, stila izkopšana ārējā izskatā. 

4. DPPI komponentam „Deju pedagoga profesionālās lomas” konstatēta nozīmīga 

mijiedarbība ar: 

• profesijas filozofiju – vērtību (godīgums, cieņa un atbildības izjūta) veicināšanu 

audzēkņos, darbības mērķu izvirzīšanu; 

• profesionālajām zināšanām lietot prasmes – pedagoģisko paņēmienu izvēli atbilstoši 

dejotāju vecumam; 

• mākslinieciski radošo darbību – jaunradi un spēju iedziļināties dejas tapšanas procesā; 

• attieksmi pret profesionālo darbību – atbildīgu attieksmi pret skatuves estētiku un bērnu 

tiesību aizsardzību; 

• profesionāļa tēlu – sadarbību ar audzēkņiem, vecākiem, kolēģiem un dejas mākslas 

interesentiem, rūpēm par savu ārējo izskatu un profesionālās izaugsmes pasākumu 

apmeklēšana. 

5. DPPI komponentam „Deju pedagoga mākslinieciski radošā darbība” konstatēta nozīmīga 

mijiedarbība ar: 

• profesijas filozofiju – balstīšanās vērtībās (godīgums, cieņa), uzvedības kultūra; 

• profesionālajām zināšanām lietot prasmes - pedagoģisko paņēmienu izvēle atbilstoši 

dejotāju vecumam; 

• profesionālajām lomām - audzinātāja un deju kolektīva vadītāja lomu īstenošana; 
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• attieksmi pret profesionālo darbību - vēlme profesionāli pilnveidoties, iesaistīties 

profesionālajās organizācijās, projektos, organizatoriskās prasmes; 

• profesionāļa tēlu - vizuālā un fiziskā tēla izkopšana, profesionālā izaugsme un  

emocionālā līdzsvarotība. 

6. DPPI komponentam “Attieksme pret deju pedagoga profesionālo darbību” konstatēta 

mijiedarbība ar: 

• profesijas filozofiju - mērķu izvirzīšana un balstīšanās vērtībās (godīguma, cieņa, 

atbildība); 

• profesionālajām zināšanām lietot prasmes - pedagoģisko paņēmienu izvēle atbilstoši 

dejotāju vecumam; 

• profesionālajām lomām - deju pedagoga kā audzinātāja lomas realizācija, atbildības 

izjūta kolektīva priekšā (pasākumu organizēšana, savlaicīga plānošana); 

• mākslinieciski radošo darbību - pedagoga vēlme meklēt jaunus horeogrāfiskos 

risinājumus, idejas, kustību valodu un dejas kompozīcijas prasmju lietošana; 

• profesionāļa tēlu - spēja kontrolēt savas emocijas sadarbībā un komunikācijā. 

7. DPPI komponentam “Profesionāļa tēls” konstatēta mijiedarbība ar: 

• profesijas filozofiju - deju pedagogam izvirzot mērķus un veidojot stingru un pamatotu 

pārliecību par savu profesionālo darbību; 

• profesionālajām zināšanām lietot prasmes - pedagoģisko paņēmienu atbilstoša izvēle, 

kritiskā domāšana profesijas tradīciju analīzē; 

• profesionālajām lomām - audzinātāja, kolektīva vadītāja lomas īstenošana, pārliecība par 

audzēkņu personības līdzsvarotas attīstības veicināšanu; 

• mākslinieciski radošo darbību - jaunu horeogrāfisko risinājumu, ideju un paņēmienu 

meklēšana un radīšana, savas ierastās kustību valodas periodiska atjaunināšana un 

papildināšana, jaunu deju veidošana kā iekšēja nepieciešamība; 

• attieksmi pret profesionālo darbību - skatuves estētikas ievērošana, piedalīšanās 

pasākumos un to organizēšanā, emocionālā līdzsvarotība. 

 

2.3. Faktoru analīze deju pedagoga profesionālās darbības specifikas noteikšanai 

 

Lai konstatētu, kā DPPI modelī ir respektēta deju pedagoga profesionālās darbības 

specifika, tika veikta aptaujas datu faktoru analīze. Faktoru analīzes rezultātā tika atlasīti tie 
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mainīgie, kuri savā starpā izrāda vislielāko korelāciju, izslēdzot tos, kas ir nebūtiski vai grūti 

interpretējami (Geske, Grīnfelds, 2006). Datu redukcijai tika piemērota galveno faktoru 

(komponentu) noteikšanas metode un Varimax rotācija (Lasmanis, Kangro, 2004). Tās rezultātā 

tika izdalīti 4 faktori ar īpašvērtību, kas pārsniedz 0,50 vienības.  

16.tabula  

Aptaujas datu faktoru analīze 

Faktora 

numurs 
Apgalvojums/Mainīgais 

Faktoru 

svari 

Faktora 

nosaukums 

Faktors 

nr. 1 

ZP6 Nodarbībā izvēlos pedagoģiskos paņēmienus 

atbilstoši dejotāju vecumam; 
0.595 

Pedagoģiskā 

kompetence 

 

L1 Esmu atbildīgs par sava kolektīva sabiedrisko 

dzīvi un koncertdarbību; 
0.544 

L3 Deju skolotāja ikdienas darbā neapšaubāmi 

ietilpst arī audzinātāja pienākumi     
0.511 

L7 Dejas apguves procesā rosinu dejotājus pievērst 

uzmanību savstarpējām attiecībām 
0.581 

L8 Dejas apguves procesā pievēršu uzmanību 

dejotāju savstarpējām attiecībām 
0.620 

A3 Esmu punktuāls/la, vienmēr ievēroju nodarbību 

sākumu un beigas. 
0.534 

A4 Nav pieļaujams, ka deju pedagogs kavē nodarbību 

sākumu. 
0.615 

A5 Uz nodarbībām vienmēr ierodos sagatavojies un 

vismaz 10 minūtes agrāk 
0.635 

A6 Uzskatu, ka deju nodarbību laikā pedagogs 

nedrīkst zaudēt savaldību. 
0.594 

Faktors 

nr. 2 

L2 Man nesagādā grūtības organizēt pasākumus, jo 

tie ir manas profesionālās darbības daļa 
0.561 

Vadītāja 

kompetence 

L10 Konkrētu pasākumu organizēšanas laikā 

sadarbojos ar partneriem (telpu īpašniekiem, 

apskaņotājiem, šuvēju, operātoru, fotogrāfu, 

scenogrāfu, gaismotāju u.c.) 

0.665 

A1 Apmeklēju meistarklases, kursus, seminārus. 0.574 

A2 Pats/pati organizēju meistarklases, kursus, 

seminārus. 
0.583 

A8 Iesaistos projektos, pasākumu organizēšanā, 

profesionālajās organizācijās. 
0.602 

T1 Komunicēju ar vecākiem, kolēģiem un dejas 

mākslas interesentiem, informēju tos par 

jaunumiem un aktualitātēm dejas mākslas pasaulē 

un kolektīva darbībā 

0.577 

T2 Veidoju dažādus informatīvus materiālus 

(reklāmas rullīšus, informācijas bukletus, 

skrejlapas, plakātus) 

0.531 
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T6 Sekoju līdz un apmeklēju profesionālajai 

izaugsmei nepieciešamos pasākumus (dejas 

dienas, viesizrādes, koncertus u.c.) 

0.567 

T8 Esmu izkopis/usi savu individuālo stilu ārējā 

izskatā 
0.542 

Faktors 

nr. 3 

L5 Gadā pats/pati izveidoju vismaz 3 jaunas dejas 0.627 

Horeogrāfa 

kompetence 

L4 Uzskatu, ka deju pedagogam jābūt arī 

horeogrāfam 

0.589 

M1 Meklēju un radu jaunus horeogrāfiskos 

risinājumus, idejas un paņēmienus 

0.756 

M2 Jaunu deju veidošanu jūtu kā iekšēju 

nepieciešamību 

0.763 

M3 Savos iestudējumos un horeogrāfijās atklāju 

daudzveidīgas tēmas gan ar ierastu kustību 

valodu, gan ar jauniem paņēmieniem 

0.754 

M4 Man ir prasmes dejas kompozīcijā, un es tās 

regulāri pielietoju savā praktiskajā darbībā 

0.635 

M5 Veidojot horeogrāfijas, esmu gatavs/va deju 

žanru/stilu sintēzei 

0.767 

M6 Domāju – katram deju pedagogam ir jārada savas 

oriģinālhoreogrāfijas 

0.628 

M8 Savu ierasto kustību valodu periodiski cenšos 

atjaunināt un papildināt 

0.602 

M9 Savās jaunrades dejās cenšos atklāt gan 

personiski, gan sociāli nozīmīgas tēmas 

0.681 

Faktors 

nr. 4 

ZP2 Iegūtās prasmes un zināšanas augstskolā integrēju 

savā profesionālajā darbībā 
0.538 

Zināšanas 

profesijā 

ZP3 Uzskatu, ka mana profesija paredz nepārtrauktu 

sevis pilnveidošanu 
0.586 

ZP7 Iegūtās zināšanas un prasmes par dejas 

kompozīciju laikā, telpā un līmeņos lietoju savu 

horeogrāfiju veidošanā 

0.539 

ZP8 Man ir būtiski rast pamatojumu kustību valodas 

izvēlei 
0.591 

 

Faktoru analīzes rezultātā izvirzītās apgalvojumu/mainīgo grupas/ faktori atspoguļo deju 

pedagoga darbības galvenās jomas: pedagoģiju, kolektīva vadību, horeogrāfiju (sk. 16.tabulu). 

Profesionālai darbībai nepieciešamas atbilstošas kompetences, tādēļ šo faktoru nosaukumos ir 

izmantots kompetences jēdziens – pedagoģiskā, vadītāja un horeogrāfa kompetence.  Analīzē 

noteikta arī ceturtā grupa/ faktors, kura saturs nav plašs, tādēļ arī nosaukumā tiek lietots atšķirīgs 

formulējums - zināšanas profesijā. Jaunizveidotajām grupām tika veikts ticamības tests, kurš 

uzrādīja koeficientu 0.520, apliecinot datu ticamību. Faktoriem tika veikts Spīrmena korelācijas 

tests, kurš uzrādīja statistiski nozīmīgus korelācijas koeficientus ar aptaujā piedāvātajiem 
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apgalvojumiem. Līdzīga veida sakarības varēja novērot arī iepriekš veiktajā Spīrmena korelāciju 

matricas analīzē 2.2. apakšnodaļā, kur tika izsvērti visi aptaujas apgalvojumi. Turpmāk veiktā 

faktoru korelāciju analīze apkopo svarīgākās mainīgo grupu mijiedarbības, kā arī vispārīgās 

informācijas mijiedarbību ar analizētajiem faktoriem. Par galvenajiem DPPI satura ietekmes 

nosacījumiem tika izvirzīts respondentu vecums, darba pieredze, izglītība dejas nozarē vai citā 

jomā, darba vieta, pārstāvētie deju žanri, dejotāju vecuma grupas, ar kurām strādā pedagogs un 

darba slodze. 

Ērtākai datu apstrādei respondentu vecums un darba pieredze tika grupēta intervālos.  

Respondentu iegūtā izglītība tika grupēta pēc piederības dejas nozarei, sporta un veselības, citai ar 

deju un kustību nesaistītai nozarei (nav izglītības dejā), norādīts, vai respondenti studē, vai ir 

beiguši deju kursus/seminārus, vai ieguvuši vidējo speciālo dejas izglītību. Slodze ir noteikta pēc 

nostrādātajām akadēmiskajām stundām nedēļā, un sadaļā “darba vieta” ir iekļauta deju pedagogu 

un studentu nodarbinātība valsts, privātajā vai arī abos sektoros. Žanru piederība tika sagrupēta pēc 

pārstāvēto deju žanru un stilu skaita – vai deju pedagogs pārstāv tikai vienu deju žanru vai divus, 

trīs, četrus un vairāk. Darba vieta privātajā valsts vai abos sektoros tāpat kā dejotāju vecuma grupas 

neuzrādīja statistiski nozīmīgu korelāciju ar izvirzītajiem faktoriem un tika izslēgta no turpmākās 

analīzes (sk. 17.tabulu). 

17.tabula  

Faktoru korelācija ar vispārīgajiem datiem 

 

Faktori Vecums 

Darba 

slodze 

(stundas) 

Pārstāvētie 

deju žanri 

(pēc skaita) 

Izglītība 

dejas 

nozarē 

Darba 

pieredze 

F1 Pedagoģiskā 

kompetence 

Correlation 

Coefficient 
.405   .367 .379 

Sig. (2-tailed) .000   .000 .000 

N 220   211 221 

F2 Vadītāja 

kompetence 

Correlation 

Coefficient 
.456 .394  .476 .535 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 220 215  211 221 

F3 Horeogrāfa 

kompetence 

Correlation 

Coefficient 
  .300   

Sig. (2-tailed)   .000   
N   220   

F4 Zināšanas 

profesijā 

Correlation 

Coefficient 
     

Sig. (2-tailed)      
N      
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Faktoram “Pedagoģiskā kompetence” (turpmāk F1) ir statistiski nozīmīgas korelācijas ar 

apgalvojumiem: 

• Man nesagādā grūtības organizēt pasākumus, jo tie ir manas profesionālās darbības daļa 

(r=0.485); 

• Savlaicīgi plānoju sava kolektīva galvenos notikumus (r=0.465); 

• Vienmēr ievēroju skatuves estētiku (r=0.453); 

• Saprotu, ka mana attieksme un rīcība ietekmē dejotāju personības (r=0.447). 

Pedagoģiskā kompetence ietver deju pedagoga organizatoriskās prasmes, (nav problēmu 

organizēt pasākumu), spēju savlaicīgi plānot deju kolektīva galvenos notikumus. F1 saturs paredz 

deju pedagoga pašdisciplīnu, kas veicina prasmes organizēt un plānot. 

Svarīgs aspekts deju pedagoga pedagoģiskajā darbībā ir izpratne par savas rīcības un 

attieksmes (sagatavošanās nodarbībām, nekavēšana, sadarbības veicināšana audzēkņu vidū, 

emocionālā līdzsvarotība un atbildības izjūta) ietekmi uz dejotāju personību, it sevišķi, ja dejotāji 

ir pirmsskolas, pamatskolas vecuma bērni un jaunieši, kuru personības nozīmīgi veidojas.  

Ja aplūko jomas, kas ietekmē deju pedagoga pedagoģisko kompetenci, tad statistiski 

nozīmīga korelācija tiek konstatēta ar tādiem mainīgajiem kā respondenta vecums, iegūtā izglītība 

(dejas nozarē vai citā) un darba pieredze.  

 
11.attēls. Pedagoģiskās kompetences un darba pieredzes sakarības 
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Pedagoģiskās kompetences un deju pedagogu darba pieredzes sakarībā likumsakarīgs ir 

nestrādājošo studentu nelielais īpatsvars (16.67%) augsta un ļoti augsta līmeņa attieksmē pret 

pedagoģisko darbu, kā arī samērā liela ļoti zema līmeņa pārstāvniecība (47.22%). Var konstatēt, 

ka studentiem prakse un darbības pieredze ir izšķiroša pedagoģiskās kompetences iegūšanā. 

Respondentiem ar divu un mazāk gadu darba pieredzi rezultāti nav tik viennozīmīgi – vairāk 

pārstāvēta ir zema līmeņa (25.71%) attieksme, tomēr ir arī ļoti augsta līmeņa pārstāvniecība šīs 

pieredzes grupā (17.14%). 

No divu līdz piecu gadu darba pieredzē lielākajam respondentu skaitam ir vidēja līmeņa 

pedagoģiskā kompetence. Augsta un ļoti augsta līmeņa pedagoģiskā kompetence ir tikai 14.29% 

respondentu. 

No piecu līdz desmit gadu pedagoģiskās pieredzes pārstāvjiem var novērot augošu tendenci 

pedagoģiskās kompetences vērtējumā. No desmit līdz divdesmit un arī virs divdesmit gadiem 

pedagoģiskās pieredzes pārstāvošiem respondentiem vērojama neliela zema līmeņa un plašāka ļoti 

augsta līmeņa pedagoģiskās kompetences pārstāvniecība. 

Lai gan ir izņēmumi un rezultāti nav viennozīmīgi, kopumā var konstatēt, ka pieredze deju 

pedagoga amatā ietekmē pedagoģisko kompetenci (sk. 11.attēlu). 

 

12.attēls. Pedagoģiskās kompetences un respondentu vecuma sakarības 
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Analizējot vecuma un pedagoģiskās kompetences saistību, ir vērojama lejupslīdoša 

tendence vecuma grupā no 18-25 gadiem, kur lielākajai respondentu daļai ir ļoti zems, zems un 

vidējs līmenis, kas skaidrojams ar nepietiekamu darba pieredzi, jo 34.48% no šīs vecuma grupas 

vēl oficiāli nestrādā, un tikai 20.69% strādā vairāk par 10 akadēmiskajām stundām nedēļā. Lai gan 

nevar apgalvot, ka respondentu vecums un darba pieredze būtu ar ekvivalentu ietekmi uz 

pedagoģisko kompetenci, tomēr šajā grupā tendence ir līdzvērtīga.  

Vecuma grupā no 26-32 gadiem rezultāti ir atšķirīgi, un nevar apgalvot, ka pedagoģiskai 

kompetencei šis rādītājs (vecums) būtu noteicošais un uzrādītu ietekmes tendenci. To varētu 

skaidrot ar studentu esību arī šajā vecuma kategorijā (7 studenti), ir tikai četri respondenti, kuriem 

ir liela slodze profesijā (no 31-60 stundām nedēļā),  kuri vairāk ievēro pašdisciplīnu, kas ietekmē 

lielas darba slodzes veiksmīgu izpildi un plašu deju kolektīva darbību. Šajā vecuma grupā ir četri 

respondenti, kuri nestrādā, un pieci, kuri strādā līdz piecām stundām nedēļā. Šie aspekti, atsevišķi 

analizēti, neparāda plašu ietekmi, tomēr kopumā var izskaidrot šīs vecuma grupas neviennozīmīgo 

iespaidu uz pedagoģiskās kompetences līmeni. 

Vecuma grupās 33-39, 40-47, 48-54 gadi ietekme uz pedagoģisko kompetenci ir izteiktāka, 

un ir augšupejoša tendence no zema uz ļoti augstu līmeni. Vecuma grupās no 55-61, 62-68, 76-82 

gadi nevar novērot ļoti zemu līmeni un arī zems līmenis ir tikai vienam respondentam, līdz ar to 

arī šajās vecuma grupās var konstatēt ietekmi uz pedagoģiskās kompetences līmeni (sk. 12.attēlu). 

 
13.attēls. Pedagoģiskās kompetences un iegūtās izglītības sakarības 
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Aplūkojot pedagoģiskās kompetences sakarību ar iegūto izglītību dejas un citās nozarēs vai 

arī šīs izglītības nepietiekamību, veidojas lejupslīdoša tendence studentiem, un var konstatēt, ka 

respondentiem ļoti zems un zems līmenis ir vairāk (49.52%) nekā augsts un ļoti augsts līmenis 

(19.05%). Pretēja tendence ir respondentiem ar augstāko izglītību dejas nozarē, lai gan var novērot 

pietiekamu respondentu skaitu arī zemā un vidējā līmenī. Respondentiem, kuri nav ieguvuši 

izglītību dejas nozarē vai arī apguvuši kursus un seminārus dejā, rezultāti ir atšķirīgi - ļoti augsta 

līmeņa, augsta līmeņa, vidēja, arī zema līmeņa rādītāji,  tomēr šajās kategorijās nav neviena 

respondenta, kurš būtu ar ļoti zema līmeņa pedagoģisko kompetenci. Iemesls varētu būt pieredze 

deju pedagoga amatā, jo gan sporta un veselības nozares pārstāvjiem, gan kursu, semināru 

apmeklētājiem un respondentiem bez dejas izglītības darba pieredze ir, sākot no 2-5 gadiem. 

Kopumā var konstatēt, ka pedagoģisko kompetenci ietekmē iegūtā izglītība (arī tās 

nepietiekamība). 

Faktoram “Vadītāja kompetence” (turpmāk – F2) ir korelācija ar apgalvojumiem: 

• Domāju, ka ārējais izskats ir svarīgs, tāpēc par to pastāvīgi rūpējos (r=0.480); 

• Esmu atbildīgs par sava kolektīva sabiedrisko dzīvi un koncertdarbību (r=0.473); 

• Pastāvīgi rūpējos par savu fizisko formu (r=0.443)  

• Savlaicīgi plānoju sava kolektīva galvenos notikumus (r=0.439).  

Deju pedagogs, būdams deju kolektīva vadītājs, organizē un apmeklē profesionālās 

pilnveides pasākumus, sadarbojas un komunicē ar sabiedrību un ir izkopis savu stilu ārējā izskatā, 

ir atbildīgs par sava kolektīva sabiedrisko dzīvi un koncertdarbību, tās plānošanu. Pedagoga 

sabiedriskā aktivitāte daļēji ir atkarīga no šīs aktivitātes plānošanas. Ja deju pedagogam ir atbildības 

izjūta kolektīva priekšā, viņš jūtas motivēts gan pats pilnveidot savu profesionalitāti, gan organizēt 

pasākumus kolektīva izaugsmei un mākslinieciskajai pašizpausmei. Savukārt komunikācijas, 

sadarbības prasmes ir šo pasākumu un izaugsmes realizācijas līdzekļi. 

 rējais izskats ir tiešs deju pedagoga profesionāļa tēla atspoguļojums un iespaids, kādu viņš 

rada sabiedrībā. Spēja un vēlme pastāvīgi rūpēties par savu ārējo izskatu, fizisko formu (atbilstoši 

vecumam) tieši saistīta ar to, ka pedagogs ir aktīvs pašpilnveidē (meistarklases, kursi, semināri). 

 rējā izskata kopšana prezentē sabiedrībai deju pedagoga un visa viņa deju kolektīva estētiskos 

uzskatus, un šī prezentācija notiek katrā pasākumā, kuru deju pedagogs apmeklē vai organizē. 

Aplūkojot vadītāja kompetences korelācijas ar vispārīgo informāciju par respondentiem, 

izvirzās četri mainīgie: darba pieredze, darba slodze, izglītība un vecums. Vislielāko korelāciju ar 

F2 uzrāda darba pieredze (sk. 14.attēlu). 
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14.attēls. Vadītāja kompetences un darba pieredzes sakarības 

Šajā gadījumā  (korelācijas koeficients r=0.533) ietekme ir izteikta. Respondentiem, kuri 

vēl nestrādā vai arī strādā līdz diviem gadiem, vērojama lejupslīdoša tendence, un daudziem 

respondentiem ir ļoti zema vai zema (60.27%) līmeņa vadītāja kompetence. Šis aspekts ir svarīgs 

deju pedagogu profesionālajā darbībā un to lielākoties var iegūt prakses un pirmo darba gadu laikā.  

Kopējā tendence ir uzskatāma, un ir maz grūti interpretējamu datu. Darba pieredze ietekmē 

deju pedagogu un studentu vadītāja kompetenci. Diemžēl daļa no F2 prasmēm  – organizēt 

pasākumus, sadarboties ar citu jomu speciālistiem, komunikācija ar vecākiem - ir apgūstamas tikai 

darba vietā, jo ne katra studiju programma iekļauj studiju kursos šādus tematus. Vēl vadītāja 

kompetences saturu atklājoša ir vēlme profesionāli pilnveidoties un profesionālā aktivitāte – 

meistarklašu apmeklēšana, sekošana līdzi pasākumiem dejas nozarē, iesaistīšanās projektos un 

profesionālajās organizācijās. Šo darbību var veicināt studiju procesā, bet - pēc empīrisko datu 

analīzes -  to nosaka pieredze. Darba vietā deju pedagogs sāk izprast atbildību par savu izaugsmi 

un par profesijas plašumu gan prasmju, gan pienākumu aspektā. Pietiekami apjomīgs ir to īpašību 

un prasmju klāsts, kuras sekmē darba pieredze, bet deju pedagogu profesionālās darbības ietvaros 

tās var mērķtiecīgi veicināt arī studiju procesā, virzot studentus koncentrēties uz pienākumiem 

potenciālajās darba vietās. 
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15.attēls. Vadītāja kompetences un darba slodzes sakarības 

Interesi izraisoša ir vadītāja kompetences korelācija ar darba slodzi (sk. 15.attēlu). Deju 

pedagoga profesionālās darbības specifika paredz plaša spektra noslodzi. Sākot ar 2 stundām 

nedēļā līdz pat 40-60 stundām, kas nozīmē, ka deju pedagogs strādā profesijā katru dienu un, pilnīgi 

iespējams, ir izveidojis deju studiju vai pat deju skolu. Ja deju pedagogs strādā nedaudz stundu, tad 

galvenokārt karjeras norieta gados vai arī viņam nav paša izveidota kolektīva. Mazas noslodzes 

gadījumā ir iespēja, ka deju pedagoga pamatdarba vieta ir citā nozarē un deju mācīšana ir 

profesionāls vaļasprieks. Šo datu interpretācija ir plaša un aptver individuālus deju pedagogu 

dzīves naratīvus. Tomēr fakts, ka slodze kādā mērā ietekmē vadītāja kompetenci, pastāv. 

Uzskatāmi, ka nestrādājošiem un strādājošiem deju pedagogiem līdz 5 stundu slodzei 

nedēļā ir vērojama lejupslīdoša tendence, un ļoti zema vai zema līmeņa vadītāja kompetence piemīt 

lielākajai daļai (59.72%) šo slodzes grupu respondentiem. 

6-10 stundu strādājošiem pedagogiem plašāk ir pārstāvēta vidēja līmeņa vadītāja 

kompetence. Slodzes grupām no 11-30 stundām nedēļā tendence ir augoša, un ir vairāk 

respondentu ar augstu un ļoti augstu vadītāja kompetences līmeni. Tomēr, jo lielāka paliek slodze, 

jo dati vairs neparāda tik izteiktu augšupeju. Slodzes grupās no 30-60 stundām deju pedagogi vairs 

nevar apvienot plašu deju grupu skaitu un deju studiju vadību ar, piemēram, pašpilnveides 

pasākumiem un koncertu, viesizrāžu apmeklēšanu, kas notiek tieši aktīvākajās deju pedagogu 

darba stundās. Vēl viens nozīmīgs deju pedagoga ikdienas darba specifikas faktors ir nenormēts 
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darba laiks – norādītās darba stundas neietver gatavošanos pasākumu, koncertdarbību, papildus 

mēģinājumus, sadarbību ar šuvējiem, skaņotājiem, vingrinājumu un darba metodikas atjaunošanu 

un dejas kompozīciju veidošanu, kas aizņem daudz laika ārpus nodarbību grafika. Jo lielāka slodze, 

jo mazāk laika var atvēlēt organizatorisku jautājumu risināšanai un pašpilnveidei, koncertu 

apmeklēšanai (pie nosacījuma atrasties skatītāju rindās, nevis dalībnieku starpā). 

 

 
16.attēls. Vadītāja kompetences un iegūtās izglītības sakarības 

 Ja apskata deju pedagogu iegūtās izglītības un vadītāja kompetences sakarības (sk. 

16.attēlu), var konstatēt, ka atkal studentiem ir vērojama izteiktāka ļoti zema un zema līmeņa 

pārstāvniecība nekā citās izglītības grupās. Deju pedagogi, kuri ieguvuši augstāko izglītību dejas 

nozarē (pirmā līmeņa augstākā izglītība, bakalaurs, maģistrs, doktors), veido pārsvaru un rāda 

augošu tendenci (no zema uz augstu līmeni). Lai gan ir arī ļoti zema un zema līmeņa vadītāja 

kompetences pārstāvji, tomēr lielākā daļa respondentu šajā izglītības grupā uzrāda vidēja, vidēji 

augsta, augsta vai ļoti augsta līmeņa F2. Respondenti, kuri apguvuši seminārus un kursus dejā, kā 

arī respondenti, kuriem nav izglītības dejas nozarē, pārsvarā uzrāda tikai vidēji augsta, augsta vai 

ļoti augsta līmeņa vadītāja kompetenci. Šāda situācija būtu izskaidrojama ar slodzi, kura paredz 

plašākus pienākumus un iedziļināšanos vadīšanas procesos. Visiem respondentiem no šīs izglītības 

grupas (deju kursi, nav izglītības dejā) slodze nav mazāka par 6-10 stundām nedēļā un trim no 

septiņiem respondentiem tā ir 16-30 stundas. 
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Respondenti, kuri ieguvuši augstāko izglītību sporta vai veselības nozarē, lielākoties uzrāda 

zemu vadītāja kompetences līmeni. Zemi rādītāji sporta un veselības nozares speciālistiem būtu 

skaidrojami arī ar pieredzes trūkumu, jo divi no trim respondentiem ir ar 2-5 gadu darba pieredzi 

un viens ar pieredzi virs 20 gadiem. Arī darba slodze var ietekmēt šos rādītājus, jo 2 respondenti 

strādā par deju pedagogiem 3-5 stundas nedēļā, un viņiem var nebūt tik svarīga, piemēram, 

pasākumu organizēšana vai iesaistīšanās profesionālajās organizācijās. Svarīgs faktors ir darba 

vietas izvēle. Diviem no trim respondentiem darba vieta ir privātā studijā vai deju skolā, līdz ar to 

pastāv iespēja, ka no respondentiem kā deju pedagogiem netiek prasīta pasākumu organizēšana un 

tai nepieciešamās zināšanas lietot prasmes, tādējādi nerodas arī pašpieredze šajā jomā. 

 
17.attēls. Vadītāja kompetences un respondentu vecuma sakarības 

Respondentu vecuma grupā no 18-25 gadiem saistībā ar vadītāja kompetenci ir novērojama 

izteikta vecuma ietekme uz deju pedagogu sadarbību, pašpilnveidi, organizatoriskajām prasmēm 

(sk. 17.attēlu). Jo gados jaunāks respondents, jo zemāks vadītāja kompetences līmenis, kas iespaido 

topošo deju pedagogu pašpieredzi un izglītības sākumposmu.  

Vecuma grupās no 26 līdz pat 82 gadiem ir vērojama pretēja tendence, un var konstatēt, ka, 

sākot no aptuveni 26 gadu vecuma, sāk uzlaboties deju pedagogu spējas bez grūtībām organizēt 

pasākumus, vēlme to darīt, pašpilnveidoties, komunicēt ar sabiedrību un izkopt savu individuālo 

stilu. To apliecina arī pārējo vecuma grupu rādītāji. Sākot ar 48-54 gadiem, vairs nav respondentu 

ļoti zemā un zemā līmenī. Vecuma grupā no 55 līdz 82 gadiem vadītāja kompetence ir tikai augstā 

vai ļoti augstā līmenī. Studentu grupā 80 studenti ir vecumā no 18-25 gadiem, kas ir tradicionālais 
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bakalaura un maģistrantūras studiju laiks, 11 studentu ir vecumā no 26-32 gadiem, 7 vecumā no 

33-39 gadiem un 6 studenti vecumā no 40-47 gadiem, kas ir 23.08% no kopējā studentu skaita. 

Tātad vadītāja kompetencei nepieciešamo sadarbību, prasmīgu komunikāciju, pārdomātu 

personīgo stilu ietekmē dzīves pieredze (vecums).  

Faktoram “Horeogrāfa kompetence” (turpmāk F3) ir korelācija ar apgalvojumiem: 

• Iegūtās zināšanas un prasmes par dejas kompozīciju laikā, telpā un līmeņos lietoju savu 

horeogrāfiju veidošanā (r=0.313); 

• Pastāvīgi rūpējos par savu fizisko formu (r=0.348); 

• Protu kontrolēt savas emocijas saskarsmē ar dejotājiem (r=0.305). 

Mākslinieciski radošo darbību un jaunradi, kurā izpaužas horeogrāfa kompetence, ietekmē 

deju pedagoga iegūtās un pielietotās zināšanas un prasmes dejas kompozīcijā. Ja deju pedagogs 

profesionālajā darbībā tās nelieto, apsīkst mākslinieciski radošā darbība, nav motivācijas meklēt 

jaunus horeogrāfiskos paņēmienus, kustības, idejas. 

Fiziskās formas izkopšana veicina jaunu kustību un horeogrāfisko paņēmienu, kā arī 

jaunrades un žanru sintēzes mēģinājumus. Ir iespējams deju izveidot, sēžot pie rakstāmgalda vai 

braucot sabiedriskajā transportā, tomēr arī tad ir nepieciešama kustību bāze un regulāra sevis 

pilnveidošana fiziski. 

Horeogrāfa kompetence ietver prasmi kontrolēt savas emocijas saskarsmē ar dejotājiem. 

Lai gan tradicionāli var likties pretēji – mākslinieki zaudē savaldību un ir emocionāli, tomēr 

korelāciju analīzes rezultātā var konstatēt, ka tieši spēja izpausties radoši un piepildīt savas ieceres, 

idejas, domas ar kustību valodu, deju, iestudējumu veicina deju pedagoga emocionālo 

līdzsvarotību. Ja deju pedagogs jūt vēlmi izpausties mākslinieciski, viņš to var darīt jebkurā mirklī, 

negaidot īpašus apstākļus, koncertu, uzstāšanos, līdz ar to deju pedagogs kā horeogrāfs izsaka savu 

redzējumu, viedokli, emocijas dejā un, redzot gala rezultātu (uzstāšanos), veido atgriezenisko saiti 

ar sev svarīgām tēmām. Ja šādas iespējas nav, tad var rasties nepiepildītas vēlmes mākslinieciskā 

radošuma izpausmē, kas savukārt var veidot emocionālo sakāpinātību saskarsmē ar dejotājiem. 

Statistiski 33.11% respondentu ar augstu un ļoti augstu horeogrāfa kompetenci atzīst, ka viņi spēj 

kontrolēt savas emocijas saskarsmē, 29.73% ar vidēji augstu un vidēju līmeni, kā arī 18.92% 

respondentu ar zemu un ļoti zemu horeogrāfa kompetenci spēj kontrolēt savas emocijas saskarsmē 

ar dejotājiem. Emocionālā nesavaldība var veidoties arī, ja deju pedagogs ir spiests veidot dejas 

(darba vietas prasības), lai gan to nevēlas darīt. Ja dejas veidošanas process deju pedagogam sagādā 
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nepatīkamas izjūtas, tad arī deju nodarbības psiholoģiskā vide veidojas nelabvēlīga audzēkņu 

līdzsvarotai attīstībai. 

Vienīgais mainīgais lielums no vispārīgās informācijas sadaļas, kas ietekmē horeogrāfa 

kompetenci, ir pārstāvēto deju žanru skaits (sk.18.attēlu). Liela daļa pedagogu (136 respondenti) 

pārstāv tikai vienu deju žanru - 65 respondenti latviešu tautas deju un 11 respondenti - klasisko 

deju.  

 
18.attēls. Horeogrāfa kompetences un deju žanru pārstāvniecības sakarības 

Šie žanri ir pakļauti lielākam mākslinieciski radošās darbības un mākslinieciskās jaunrades 

trūkuma riskam. 14 sporta deju pedagogi arī ir apgrūtinošā situācijā, jo sporta dejās savu horeogrāfa 

kompetenci nav obligāti īstenot gatavā un noslēgtā dejas formā. Atsevišķu žanru pārstāv 20 

laikmetīgās dejas un 15 mūsdienu deju pedagogi. Laikmetīgajā un mūsdienu dejā horeogrāfa 

kompetenci ir iespējams izpaust vislielākā mērā. Pārsvaru (66.17%) veido deju žanri ar apgrūtinātu 

horeogrāfa kompetences un tieši jaunrades izpausmi. 

Novērojot žanru pārstāvniecību un skaitu, var konstatēt, ka plašāka žanru pārstāvniecība 

veido arī augstāku horeogrāfa kompetenci. Šādi var apgalvot par respondentiem, kuri pārstāv trīs, 

četrus un vairāk deju žanrus. Divu deju žanru pārstāvniecība pārsvarā ir vidējā līmenī, jo pastāv 13 

dažādi žanru salikumi, tādi kā klasiskā un latviešu tautas deja, latviešu tautas deja un cittautu dejas. 

Faktoram “Zināšanas profesijā” (turpmāk F4) pastāv korelācija ar apgalvojumiem: 
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• Respektēju, bet kritiski analizēju savu dejas pedagogu darbību (to pedagogu, kuri mācījuši 

mani) (r=0.426);  

• Man ir svarīgi dejas kompozīcijas elementus veidot kā simbolus dejas idejas atklāsmei 

(r=0.487); 

• Augsti vērtēju un cenšos veicināt savos audzēkņos cieņu un atbildības izjūtu (r=0.458); 

F4 saturs mijiedarbojas ar deju pedagoga spēju kritiski analizēt savu kādreizējo deju 

pedagogu darbību, liecinot par deju pedagoga nostāju pret iegūtajām zināšanām profesijā – to 

integrāciju un lietošanu. Ja deju pedagogam cieņa un atbildība ir vērtība, tad viņš atbildīgi lieto 

zināšanas, kuras ir nepieciešamas profesionālās darbības veiksmīgai norisei. Ja deju pedagogam ir 

svarīgi dejas kompozīcijas elementus veidot kā simbolus dejas idejas atklāsmei, tad tikpat nozīmīgi 

viņam ir rast pamatojumu kustību valodas izvēlei un pielietot prasmes dejas kompozīcijā. 

 

Secinājumi 

1. Faktoru analīzē ir konstatēti trīs galvenie deju pedagoga profesionālās darbības 

nosacījumi: pedagoģiskā kompetence, vadītāja kompetence un horeogrāfa 

kompetence. 

2. Deju pedagoga pedagoģisko kompetenci galvenokārt sekmē respondentu vecums 

(r=0.405) un darba pieredze (r=0.379). 

3. Vadītāja kompetenci nosaka darba pieredze (r=0.535), iegūtā izglītība dejas nozarē 

(r=0.479) un vecums (0.456). 

4. Deju pedagoga horeogrāfa kompetenci veicina pārstāvēto deju žanru skaits (r=0.300). 

 

2.4.Dejas izglītības programmu studentu un deju pedagogu profesionālās identitātes 

analīze 

 

Lai pamatotu deju pedagoga profesionālās identitātes veidošanos un attīstību, ir salīdzināta 

dejas izglītības programmu studentu profesionālā identitāte un praktizējošu pedagogu profesionālā 

identitāte. Šis salīdzinājums rada priekšstatu par profesionālās identitātes veidošanās raksturu. Šajā 

apakšnodaļā tiks analizēti studentu un deju pedagogu profesionālās darbības pretrunīgākie 

nosacījumi, lai izprastu deju pedagoga profesionālās darbības problēmjautājumus. Tiks konstatēta 

dejas izglītības programmu satura atbilstība DPPI komponentu saturam, nosakot, kas ietekmē deju 

pedagogu profesionālo identitāti veselumā. Kvantitatīvā pētījuma dati tiks interpretēti ar ekspertu 
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intervijās iegūtajiem rezultātiem. Deju pedagoģijas ekspertu viedokļi tiks izmantoti, lai atklātu deju 

pedagoga profesionālās identitātes modeļa atbilstību realitātei. 

Kvalitatīvā pētījuma dalībnieki tika atlasīti pēc pedagoģiskā darba pieredzes (ne mazāk kā 

10 gadi), specializācijas atšķirīgos deju žanros (klasiskā deja, modernā deja, laikmetīgā deja, 

latviešu tautas deja, džeza deja, mūsdienu deja, vēsturiskā deja), augstākās izglītības dejas nozarē, 

saistības ar deju pedagoģijas studentiem (vēlama) un profesionālās aktivitātes. 

Daļēji strukturētās intervijās piedalījās 6 dejas pedagoģijas eksperti, horeogrāfi, docētāji, 

kolektīvu vadītāji (sk. 1. pielikumu). Intervijas jautājumi tika izstrādāti, balstoties uz 2.3. 

apakšnodaļā veikto faktoru analīzi, kurā konstatēja deju pedagoga darbības specifiku noteicošās 

kompetences - pedagoģisko, kolektīva vadītāja un horeogrāfa.  

Apskatot deju izglītības programmu studentu anketu datus un analizējot standartnovirzes 

attālumu no aritmētiskā vidējā, var konstatēt, ka anketas apgalvojumi “Gadā pats/pati izveidoju 

vismaz 3 jaunas dejas”, “Uzskatu, ka deju pedagogam jābūt arī horeogrāfam” ir ar vislielāko 

standartnovirzes intervālu (1.693 un 1.556), respektīvi, respondentiem ir atšķirīgi viedokļi, un viņu 

attieksme nav vienota. 

 
 19.attēls. Jaunu deju veidošana (studenti un pedagogi) 

Nosacījumam izveidot gadā vismaz 3 jaunas dejas kategoriski nepiekrīt līdzīgs skaits 

studentu (20.95%) un deju pedagogu (21.55%), kas tātad gadā negatavo vairāk par vienu jaunu 

deju savam kolektīvam, studijai, pulciņam vai arī studiju ietvaros (sk. 19.attēlu). Neitrāla attieksme 
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pārsvarā ir studentiem (33.33%), kas pieļauj divu jaunu deju varbūtēju realizāciju gadā. Deju 

pedagogiem neitrāla attieksme ir vismazākā (16.38%). Pilnībā šim apgalvojumam piekrīt 45.71% 

studentu un 62.07% aptaujāto deju pedagogu, tātad šie respondenti gadā izveido vismaz trīs jaunas 

dejas. Praktizējoši pedagogi tomēr galvenokārt izvēlas veidot jaunas dejas kompozīcijas, kas 

pamato horeogrāfisko prasmju nepieciešamību. 

Aplūkojot, piemēram, to deju pedagogu grupu, kuri pārstāv tikai latviešu tautas deju, var 

konstatēt, ka 33.86% latviešu dejas pedagogu paši gadā veido vismaz trīs jaunas dejas un 40% 

izvēlas neveidot vairāk kā vienu jaunu deju, tomēr nevar apgalvot, ka visi aptaujātie latviešu deju 

pedagogi nepauž savas prasmes horeogrāfijā. Ja skata citu deju žanru respondentu horeogrāfiju 

veidošanas statistiku, tad 62.82% veido vismaz trīs, 23.72% vismaz divas un tikai 13.46% 

respondentu paši izveido ne vairāk kā vienu jaunu deju gadā. 

 
 20.attēls. Studentu un deju pedagogu attieksme pret horeogrāfa lomas īstenošanu 

Studentu viedoklis par to, vai deju pedagogam jābūt arī horeogrāfam, tiek vērtēts līdzīgi kā 

prasme izveidot jaunas dejas. Ja studenti neveido jaunas dejas, tad viņi neuzskata, ka tās būtu 

jāveido. Līdzīgs respondentu skaits sliecas nosacījumam gan nepiekrist (17 respondenti), gan 

piekrist (20 respondenti) (sk. 20.attēlu). 

Atzīmējot anketā savu viedokli, respondentiem ir iespēja izvēlēties divas atbildes, kuras 

pauž kategorisku nepiekrišanu. Tādas atbildes ir izvēlējušies tikai 6 no 105 respondentiem  astoņās 

dažādās studiju programmās. Nostāju “nepiekrītu” ir izvēlējušies 14 studenti, tostarp arī no deju 

pedagoģijas studiju virziena. Kopumā studentu atbildēs ir vērojams stabils kāpums līdz pilnīgai 
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piekrišanai, jo nosacījumam, ka deju pedagogam jābūt arī horeogrāfam, piekrīt respondenti no 

visām studiju programmām - dejas pedagoģijas, horeogrāfijas, laikmetīgās horeogrāfijas, dejas 

mākslas - un pētījuma bāzes augstskolām.  

Deju pedagogu grupā šis viedoklis nav izsvērts tik viennozīmīgi. Nosacījumam nepiekrīt 

20.69% pedagogu, kuri savā profesionālajā darbībā veido dejas, tikai apstākļu spiesti, nedara to 

vispār, neuzskata sevi par horeogrāfu. Vai arī uzskata sevi par horeogrāfu, bet nedomā, ka tādiem 

jābūt visiem deju pedagogiem. 

Intervijā tautas deju ansambļa “Zelta sietiņš” vadītāja, horeogrāfe un deju pedagoģe Baiba 

Šteina horeogrāfa profesijai izvirza augstas prasības un “dievišķa talanta” nepieciešamību, kā arī 

vajadzību nodalīt personu, kas rada kaut ko jaunu, paliekošu, oriģinālu – horeogrāfu, un personu, 

kas spēj “amatnieciski  mūzikas pavadījumā salikt  deju soļus un kombinācijas” – dejdari. Pēc B. 

Šteinas domām, horeogrāfa profesijai atbilst ne vairāk kā 10 profesionāļu (latviešu dejas) Latvijā 

(sk. 3.pielikumu).  

Nenoliedzami horeogrāfa profesijā ir jābūt aicinājumam un spējām, taču mūsdienu 

terminoloģijā nav ieviests termins “dejdaris”. 

Rodas iespaids, ka latviešu dejā jaunrade ir komplicēta profesijas sastāvdaļa, jo nav 

obligāta, ir grūti realizējama un deju pedagogu mākslinieciski radošā attīstība šī žanra ietvaros ir 

nonākusi dilemmas priekšā – turpināt mēģinājumus radīt jaunas horeogrāfijas vai realizēt jau esošu 

repertuāru. B.Šteina apgalvo, ka jaunrade daudzkārt ir neveiksmīga vai pārāk moderna. Arī Jāzepa 

Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas dejas pedagoģijas katedras vadītāja, asociētā profesore, 

profesionāla baleta māksliniece, horeogrāfe, pedagoģe un repetitore Sandra Vītola  izsaka bažas 

par to, cik lielā mērā var pārkāpt šī žanra robežas, lai tā joprojām skaitītos latviešu tautas deja. Kā 

vienu no jaunradi kavējošiem faktoriem S.Vītola mūsdienās atzīmē muzikālā pavadījuma 

nepietiekamību, kurš būtu tieši latviešu dejai raksturīgajā folkloras mūzikā.  Tomēr jaunradei nav 

arī tādu šķēršļu – ir tikai paša deju pedagoga “radošā dzirksts” (sk. 4. pielikumu). Latviešu tautas 

deju kolektīva vadītājs, repetitors Agris Vīksniņš  intervijā izsaka līdzīgu viedokli un atzīst, ka 

mūsdienās latviešu dejā jaunrade ir atkarīga tikai no paša pedagoga vēlmes un nav tādu kavējošu 

faktoru, kuri pilnībā neļautu īstenot jaunu deju veidošanu un demonstrēšanu jaunrades skatēs (sk. 

5. pielikumu). 

Intervijā S.Vītola un klasiskās un džeza dejas pedagoģe, horeogrāfe, JVLMA docētāja, 

starptautisku dejas meistarklašu organizētāja un dejas kompānijas “Riga City Jazz dance” 

dibinātāja  Alisa Košeļeva (sk. 6.pielikumu) apgalvo, ka deju pedagogs var būt horeogrāfs, bet tā 
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nav obligāta prasība, un visu nosaka paša pedagoga radoši mākslinieciskais potenciāls. Strādājot 

ar studentiem, tiek novērota studentu dažādā attieksme pret jaunu deju radīšanu – kādam spēju 

pierādījums un apliecinājums, citam lielas pūles. S.Vītola atzīst, ka ar laiku deju pedagogam rodas 

nepieciešamība radīt kaut vai vienkāršas formas horeogrāfiju – atklātai stundai, vecāku vakaram, 

bet, ja runa par lielāka mēroga pasākumiem - skati vai konkursu, tad deju pedagogam ir jāizvērtē 

savas spējas horeogrāfiju radīšanā. 

Dejas pedagoģijas, JVLMA senās mūzikas katedras docētāja, vēsturiskās dejas speciāliste, 

Guna Ezermale (sk. 7. pielikumu) uzskata, ka visi deju žanri un stili ir atvērti jaunradei: “Dejā 

jebkurš stils vai žanrs ietekmējas viens no otra, tas var nepatikt, bet no tā nav jābaidās, un tas 

vēsturiski ir noticis vienmēr… Dažkārt izveidojas ļoti interesants gala rezultāts vai starprezultāts. 

[..] Protams, tas ir atkarīgs no cilvēka, kurš veic šo jaunradi. Jaunradei ir svarīga uzdrošināšanās 

un ticība sev.” 

Neitrāla attieksme pret apgalvojumu “Uzskatu, ka deju pedagogam jābūt arī horeogrāfam” 

(34.48%) dalās – mazāk kā puse sliecas nepiekrist (11 respondenti), un daļa (29 respondenti) tomēr 

piekrist (sk. 20.attēlu). Šaubas signalizē par deju pedagogu neizlēmību jautājumā, kas tieši skar 

viņu profesionālo darbību. 44.83% piekrīt, ka deju pedagogam ir jābūt arī horeogrāfam un savas 

profesionālās darbības gaitā jārada un jālieto oriģinālus dejas kompozīcijas paņēmienus un kustību 

valodu, koncertdarbībā jāatklāj sižetus, aktuālas tēmas, jārada deju neatkarīgi no apstākļiem. 

Deju pedagoģe, horeogrāfe, deju un kustību terapeite, JVLMA docētāja Liene Ķince (sk. 8. 

pielikumu), kā arī dejas pedagoģe, horeogrāfe, teātra deju studijas “Savanna” menedžere Katrīne 

Vīksniņa (sk. 9. pielikumu) intervijā atklāj, ka horeogrāfs ir deju pedagoga darbības neatņemama 

daļa, un zināšanas lietot prasmes izpaužas gan spējā izveidot deju, kura netiek piedāvāta kā mākslas 

darbs, gan augstas kvalitātes jaunradē. L. Ķince uzsver, ka deju pedagogu profesionālo darbību 

nevar atdalīt no horeogrāfa profesijas un ka deju pedagogam ir jārada jaunas dejas.  L.Ķince skaidro 

dejas radīšanas procesu bērniem, bērnu vēlmi izpaust sevi dejā, kas nevar realizēties, ja deju 

pedagogs trenē tikai konkrētas kustības, kuras atkārtojas katrā deju nodarbībā. K. Vīksniņa uzsver, 

ka katram deju pedagogam ir jāspēj radīt kaut vai vienkārša dejas kompozīcija, arī S.Vītola un G. 

Ezermale piekrīt, ka deju pedagogs agri vai vēlu saskaras ar horeogrāfisko prasmju nepieciešamību. 

G.Ezermale uzskata, ka dejas pedagoģija un horeogrāfija ir obligāta sintēze, ja arī topošais deju 

pedagogs karjeras sākumposmā pieņem, ka šīs prasmes nelietos savā profesionālajā darbībā. 

Prasmes horeogrāfijā var saistīt un izmantot arī vingrinājumu veidošanā, lai tie būtu vērtīgi 

audzēkņiem, tāpēc pamatzināšanām dejas kompozīcijā ir jābūt. 
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K.Vīksniņa uzsver deju pedagoga kā horeogrāfa izpausmes nepieciešamību, jo pretējā 

gadījumā deju pedagogs izpilda tikai repetitora pienākumus, bet arī repetitoram ir nepieciešamas 

zināšanas lietot prasmes horeogrāfijā, lai veiksmīgi iestudētu citu horeogrāfu darbus. “Ja deju 

pedagogs nav spējīgs no pamatsoļiem izveidot vienkāršas formas deju, viņš nevar sevi saukt par 

deju skolotāju.” Deju pedagogam ir jābūt spējīgam uzstādīt jebkādas formas horeogrāfiju, lai radoši 

strādātu dejotāju attīstības labad. 

Visi intervētie dejas pedagoģijas speciālisti atzīst talanta nozīmi horeogrāfa profesijā, kā arī 

jebkurā citā profesijā, tomēr K.Vīksniņa un G.Ezermale neizslēdz arī pašpieredzes un ieguldītā 

darba nozīmi horeogrāfa prasmju izkopšanā, kas dažkārt var pārspēt talantu. 

S.Vītola un G.Ezermale uzskata, ka izcils horeogrāfs var nebūt labs pedagogs un arī prettēji 

– deju pedagogs var nebūt labs horeogrāfs. Deju pedagogam nav obligāti būt horeogrāfam, bet, ja 

viņam ir zināšanas lietot prasmes horeogrāfijā, tad tas nāk tikai par labu viņa profesionālajai 

darbībai un nepieciešamības gadījumā viņš šīs prasmes var veiksmīgi pielietot. 

Turpinot analizēt standarnovirzes intervālus, kas veikti deju pedagogu anketu datiem, var 

konstatēt, ka studentu grupā tie sakrīt ar pedagogu viedokli. Viens no abām grupām statistiski 

nozīmīgiem apgalvojumiem ir: “Gadā pats/pati izveidoju vismaz 3 jaunas dejas” (pedagogiem 

1.784), kurš tika raksturots iepriekš. Otrs pēc standartnovirzes rādītāja strīdīgākais nosacījums deju 

pedagogiem ir “Pats/pati organizēju meistarklases, kursus, seminārus” (1.716). 
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 21.attēls. Studentu un deju pedagogu attieksme pret profesionālās pilnveides pasākumu organizēšanu 

Studentu atbildes šajā profesionālās darbības specifikā ir saprotamas, jo studentu 

pienākumos neietilpst meistarklašu un semināru organizēšana un to nedara 72,38% studentu. Ir arī 

respondenti, kuri šaubās (20%) un kuri, pat studējot (7.62%), ir organizatoriski aktīvi. Deju 

pedagogu grupā ir vērojams krasāks nodalījums - ir pedagogi, kuri neorganizē meistarklases, 

kursus, seminārus (47.41%), un pedagogi, kuri to dara (33.62%). Neitrāla attieksme ir deju 

pedagogiem, kas sen nav organizējuši minētos profesionālās pilnveides pasākumus vai 

gatavojas/negatavojas atkal to darīt (sk. 21.attēlu). Pasākumu neorganizēšana var tikt skaidrota arī 

ar telpu, laika, finansiālo līdzekļu trūkumu, bailēm no nepareizi veidotas finanšu plūsmas. Deju 

pedagogiem var nebūt zināšanas par semināru dokumentāciju un informācijas par veidiem, kā 

oficiāli un likumīgi realizēt finanšu grāmatvedību. 

Organizatoriskās prasmes vai kolektīva vadītāja kompetence, kolektīva vadītāja loma, 

organizējot profesionālās pilnveides pasākumus, koncertdarbību un kolektīva sabiedrisko dzīvi 

dažādi raksturo dejas pedagoģijas eksperti. 

K.Vīksniņa (sk. 9. pielikumu) saista deju pedagoga vēlmi sevi profesionāli pilnveidot ar 

mīlestību pret savu darbu. Koncertu organizēšana parāda pedagoga izpratni par šo pasākumu 

ietekmi uz dejotājiem – tā ir nemitīga izaugsme, audzināšana, skatuves kultūras izpratnes 

veicināšana. 

 L.Ķince un A.Košeļeva (sk. 8. un 6. pielikumu) intervijā deju pedagogu raksturo kā plaša 

spektra profesionāli un min arī organizatoriskās prasmes pasākumu veidošanā, telpu meklēšanā, 

paralēli risinot citus uzdevumus – gaismošanas un mūzikas ierakstu režijas. L. Ķince akcentē - ja 

deju pedagogs ir viens savā studijā un strādā privātā sektorā bez pašvaldības finansējuma, tad 

viņam ir jāveic gan pedagoģiskais ikdienas profesionālais darbs, gan jārealizē koncertdarbība. K. 

Vīksniņa piekrīt nostājai par deju pedagoga plašu un dažādu prasmju nepieciešamību, uzsverot, ka 

to stimulē situācija Latvijas darba tirgū, kur ne visi deju pedagogi var finansiāli atļauties nolīgt citu 

nozaru speciālistus, tālab paši daudzkārt veic tās funkcijas, kuri cieši saistās ar dejas mākslu. 

A.Košeļeva deju pedagogu situāciju Latvijā  apraksta līdzīgi un pie visu iepriekš minēto pienākumu 

klāsta piemin arī lietvedības un dokumentāciju veikšanas prasmes. G.Ezermale neuzskata, ka ir 

produktīvi būt gan ļoti plaša, gan ļoti šaura spektra speciālistam. Savukārt A.Vīksniņš (sk. 5. 

pielikumu) izvirza fundamentālu zināšanu un prasmju nepieciešamību deju pedagoga darbībā, kuru 

pēc apgūšanas augstskolā var papildināt ar horeogrāfa profesiju (kursu vai tālākizglītības formā), 

un tikai ar laiku veidojas kolektīva vadītāja prasmes. Šāda pieeja, kur kolektīva vadītājs ir arī 
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horeogrāfs un rūpējas par visu nodarbības procesu – treniņstundas izveidi, vingrinājumu atlasi, 

nodarbības vadīšanu, deju iestudēšanu - , pastāv tautas deju kolektīvos gan Latvijā, gan Krievijā. 

Tam piekrīt arī A.Košeļeva, apgalvojot, ka deju pedagogam nav obligāti būt kolektīva vadītājam, 

bet, ja viņš tāds ir, tad tas paredz ļoti plašu pienākumu pildīšanu un organizatorisko prasmju 

nepieciešamību. 

S.Vītola (sk. 4. pielikumu) piemin, ka organizatoriskās prasmes jebkurā gadījumā būs 

nepieciešamas, organizējot savu un audzēkņu laiku, visa kolektīva darbību nedēļai, sezonai, 

koncertdarbību, sadarbību ar citiem kolektīviem, ar laiku tās kļūst nepieciešamas, ja deju pedagogs 

pārņem kolektīva vadību vai izveido savu kolektīvu/ studiju/pulciņu. Students sāk savu darbību kā 

deju pedagogs un tad pārņem vadītāja funkcijas.  A.Košeļeva nemin kolektīva vadītāja pienākumus 

kā obligātus deju pedagogam, bet, ja viņš īsteno šo lomu, tad tas prasa spējas, zināšanas un vīziju 

par kolektīva virzību. Deju pedagogam ir jābūt kolektīva vadības stratēģijai un plānam gan uz 

tuvākajiem mēnešiem, gan vairākiem gadiem. 

Lai izprastu kopējo un atšķirīgo studentu un deju pedagogu grupās,  ir nepieciešams skatīt 

DPPI veselumā un katra komponenta līmeni šajās grupās (sk. 22.attēlu). 

 
 22.attēls. Studentu un deju pedagogu profesionālās identitātes līmenis 

Aprēķinot profesionālās identitātes vidējos rādītājus visiem respondentiem un sagrupējot 

tos augošā secībā, izveidojas līknes, kuras parāda augstāku profesionālās identitātes līmeni deju 

pedagogiem un nedaudz zemāku studentiem. 

DPPI komponentu sadalījums atklāj deju pedagogu un studentu profesionālās identitātes 

saturu. 
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Vidējie rādītāji: PF 4.79; ZP 4.95; L 4.65; 

MRD 4.38; A 4.43; T 4.62 

Vidējie rādītāji: PF 5.17; ZP 5.13; L 5.28; MRD 

4.57; A 5.10; T 5.17 

 23.attēls. Studentu un deju pedagogu profesionālās identitātes komponentu līmenis 

Studentu grupā dominē zināšanas lietot prasmes, kas šajā profesionālās izaugsmes posmā 

ir vadošās, savukārt deju pedagogiem vairāk attīstīta ir profesionālo lomu izpratne (sk. 23.attēlu) 

Studentiem visi DPPI komponenti ir pakāpeniski pakārtoti - pēc zināšanām lietot prasmes seko 

profesijas filozofija, profesionālās lomas un profesionālais tēls. Attieksme pret profesionālo 

darbību ir viena no pēdējām, to ietekmē studentu nodarbinātība ārpus studijām. Mākslinieciski 

radošā darbība ir tikai nedaudz virs zemāka līmeņa rādītājiem. Deju pedagogiem DPPI komponenti 

ir ciešākā saistībā - pēc profesionālo lomu izpratnes ar vienādu vidējo rādītāju ir profesijas 

filozofija un profesionāļa tēls, pēc tam zināšanas lietot prasmes un attieksme pret profesionālo 

darbību. Tikai mākslinieciski radošā darbība no citiem komponentiem ir krasāk nodalīta, apliecinot 

jaunrades aktualitāti studiju procesā, bet tās mazināšanos profesionālajā darbībā.  

Kaut arī deju pedagogu vidū mākslinieciski radošā darbība ir konstatēta zemā līmenī, tomēr 

vidējā vērtība ir augstāka par vidējo vērtību studentu grupā. Deju pedagogiem ir gan zemi, gan ļoti 

augsti šī komponenta līmeņi. Respondentiem studentiem mākslinieciski radošā darbība īstenojas 

kā studiju kursu sastāvdaļa un varbūt tikai pēdējo studiju gadu laikā realizējas kādā mākslas darbā, 

savukārt deju pedagogi jau skaidri apzinās savas horeogrāfiskās spējas un vēlmi veidot dejas. 

Lai gan vērojamas atšķirības deju pedagogu un studentu grupās, nav pamata apgalvot, ka  

pedagogiem profesionālā identitāte ir augstā līmenī un studentiem profesionālā identitāte nav 

konstatēta. Studentu grupā profesionālās identitātes zemākais līmenis ir 3.32. Arī pirmo kursu 
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studenti, kuri tika aptaujāti pirmā semestra laikā studiju sākumā, demonstrē profesionālās 

identitātes esību un viedokli par to, kādam jābūt deju pedagogam. Tādējādi var apgalvot, ka, 

stājoties augstskolā, topošajiem deju pedagogiem ir uzskati (iespējams, priekšstata līmenī) par 

profesionālajām pamatzināšanām,  mākslinieciski radošās darbības principiem, profesionālā tēla 

ietekmi uz sabiedrību un audzēkņiem. Studenti cenšas formulēt topošās profesionālas darbības 

vērtības, apjauš, kādas lomas jāīsteno deju pedagogam. Pirmajā kursā studentiem ir profesionālā 

identitāte, kur katram komponentam ir noteikts līmenis. Topošajiem deju pedagogiem profesionālā 

identitāte sāk veidoties, jau dejojot savā studijā, kolektīvā, deju skolā un mācoties, vērojot savu 

deju skolotāju. S.Vītola, strādājot ar topošajiem deju pedagogiem, atzīst, ka studentiem, iestājoties 

augstskolā, ir dejotāja pieredze, pamatzināšanas par deju kolektīva darbību. Studiju laikā īstenojot 

praksi, šī izpratne par profesiju tikai papildinās. G.Ezermale studentus raksturo kā emocionāli 

gatavus iegūt zināšanas un prasmes šajā profesijā, arī topošie deju pedagogi ir gatavi mācīties ne 

tikai no pasniedzējiem, bet arī viens no otra, papildinot un paplašinot savu pasaules uzskatu. 

A.Košeļeva, G.Ezermale un S.Vītola (sk. 6., 7., 4.pielikumu) uzskata, ka, pirmkārt, 

topošajam deju pedagogam ir jāpārvalda savs izvēlētais deju žanrs un, iestājoties augstskolā, ir 

jābūt izpratnei zināšanām un prasmēm par šo žanru. A.Košeļevai ir nepieņemami, ja uz 

iestājpārbaudījumiem topošie studenti ierodas bez pilnvērtīgām prasmēm dejā, un viņa ierosina 

izvirzīt prasīgākus studentu atlases kritērijus augstskolās. Deju pedagoga profesiju salīdzinot ar 

ārsta profesiju, A.Košeļeva uzsver prakses nozīmi un laika trūkumu nepieciešamo profesionālo 

zināšanu un prasmju apguvei. 

Apskatot profesionālās identitātes vidējo līmeni studentiem un grupējot respondentus pēc 

pārstāvētā studiju gada, neveidojas liela un skaitliski nozīmīga atšķirība starp pirmo (4.61), otro 

(4.64), trešo (4.63) studiju gadu, tikai respondentiem ceturtajā studiju gadā ir nedaudz augstāks 

profesionālās identitātes līmenis (4.70). Datu interpretācijas nolūkos studiju gadi tika skatīti 

atsevišķi (sk. 24.attēlu). 
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 24.attēls. DPPI (studenti) līmenis 

 

Studiju gadi 24.attēlā ir apzīmēti ar kārtas numuru un studiju programmas ar kodu, 

piemēram, “RP 1.kurss” apzīmē dejas pedagoģijas ievirzes programmas 1.kursa/studiju gada 

studentus. Ar vienotu krāsu ir iezīmēti pārstāvētie studiju gadi – visi pirmie, otrie, trešie un ceturtie 

kursi no dažādām analizētajām studiju programmām un augstskolām. Var novērot, ka studentu 

profesionālā identitāte viena studiju gada ietvaros atrodas atšķirīgā līmeni un spilgta tendence nav 

novērojama. Pirmo kursu analīzē zemāks profesionālās identitātes līmenis ir studiju programmas 

“Sporta un deju skolotājs” studentiem, kas varētu būt saistīts ar pašas studiju programmas ievirzi 

un saturu, bet, vērojot otro un trešo šīs programmas gadu, DPPI līmenis pārliecinoši aug. Zemi 

rādītāji ir arī programmas “Skolotājs dejā un kultūras studijās”, kas varētu būt tieši saistīts ar šī 

pirmā kursa studijām attālināti, sākot jau ar pirmo semestri Covid-19 valsts noteikto ierobežojumu 

laikā 2020.gadā, kā arī ar studiju programmas nosaukuma un satura maiņu no “Deju un ritmikas 

skolotājs” uz šī brīža studiju programmas nosaukumu. Bet, kā intervijā piemin G. Ezermale (sk. 7. 

pielikumu), studenti pārstāv dažādus deju žanrus un stilus, viņiem tā var būt otrā augstākā izglītība, 

viņi ir atšķirīgi vecuma un pedagoģiskās pieredzes ziņā. 

Salīdzinot empīriskajā pētījumā iesaistīto augstākās izglītības iestāžu studiju programmas 

un sagrupējot studiju kursus pēc atbilstības deju pedagoga profesionālās identitātes kritēriju satura 

rādītājiem, var konstatēt, kuri studiju kursi, iespējams, atklāj DPPI komponentu saturu (sk. 

18.tabulu). Ētisku apsvērumu dēļ promocijas darba ietvaros netiks analizēta katra studiju 

programma atsevišķi, bet izvirzīti DPPI komponentiem atbilstīgie studiju kursi un  noteikti 

papildus vēlamie studiju kursi.  

1

2

3

4

5

6

   I (studenti) līmenis
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18.tabulā aprakstīti DPPI komponenti, komponentu saturu izsaka to rādītāji un konkrēta 

deju pedagoga darbība katra rādītāja ietvaros, norādīti atbilstošie studiju kursi. 

18.tabula 

Deju studiju programmu kursu atbilstība deju pedagoga profesionālās identitātes komponentiem 

Deju pedagoga profesijas filozofija (PF) 

DPPI 

komponentu 

rādītāji 

Deju pedagoga darbība Studiju kursi 

Profesionālo 

vērtību apzināšanās 

ir noformulējis savas 

profesionālās vērtības un 

uzskatus, mērķtiecīgi 

uzkrāj pašpieredzi 

Filozofija, estētika, ētika, pedagoģija, 

pedagoga ētika, skatuves uzvedības kultūra 

Sadarbības ar 

audzēkņiem mērķis 

 

vienmēr izvirza un 

vienojas ar audzēkņiem 

par mērķi tuvākajām un 

tālākajām nodarbībām 

Pedagoģija, dejas pasniegšanas metodika, 

pedagoģiskā psiholoģija, personības un 

sociālā psiholoģija, komunikācija un 

atgriezeniskā saite skolā 

Pedagoģiskā 

profesionālā 

pārliecība par 

audzēkņu 

personības 

līdzsvarotu attīstību 

nodarbībā 

sistemātiski ir pārliecināts, 

ka profesionālā darbība 

ietekmē audzēkņu 

līdzsvarotu attīstību 

Attīstības psiholoģija, pedagoģija, psihes 

bioloģiskie pamati un cilvēka attīstības 

fizioloģija, dejas anatomija, individualizācija 

un diferenciācija pedagoģiskajā procesā, 

dejas terapija, funkcionālā anatomija, 

personības un sociālā psiholoģija, fitnesa 

treniņu sistēma, lokanības pamattreniņi, 

ritms un koordinācija, dažādu deju žanru un 

stilu mācīšanas teorija un prakse 

Deju pedagoga profesionālās zināšanas lietot prasmes (ZP) 

DPPI 

komponentu 

rādītāji 

Deju pedagoga darbība Studiju kursi 

Zināšanas/ prasmes 

horeogrāfijā 

uz iegūto horeogrāfijas 

zināšanu bāzes 

sistemātiski attīsta 

prasmes tās lietot dejas 

veidošanā 

Dejas kompozīcija, režijas pamati un 

scenogrāfija, mūzikas vesture, mūzikas 

teorija, mūzikas ierakstu režija, dažādi deju 

virzieni, žanri un stili, latviešu dejas notācija, 

lokanības pamattreniņi, aktiermeistarība, 

dejas vēsture un teorija, dejas analīze, 

uzstāšanās struktūra un funkcijas, ritms un 

koordinācija, scenāriju rakstīšana, radošums 

un tā attīstība 

Pedagoģisko 

zināšanu/prasmju 

pārnese uz dejas 

pedagoģiju 

integrē pedagoģijas 

zināšanas/prasmes 

sadarbībā ar audzēkņiem 

Pedagoģija, didaktika, speciālās pedagoģijas 

pamati, audzināšanas teorija un metodika, 

bērnu dejas metodika, dejas pasniegšanas 

metodika, dejas mācību saturs un didaktika 

(mācību programmās), dažādu deju žanru un 

stilu mācīšanas teorija un prakse, dejas 

pedagoģijas domas attīstība Latvijā 
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Profesijas tradīciju 

kritiska analīze un 

jaunu tradīciju 

ieviešana 

kritiski analizē profesijas 

tradīcijas un sistemātiski 

tās papildina, ieviešot 

jaunas 

Pedagoģija, psiholoģija, audzināšana, 

attīstības psiholoģija, bērnu dejas metodika, 

dejas pasniegšanas metodika, dejas 

kompozīcija, didaktika, bērnu tiesību 

aizsardzība, personības un sociālā 

psiholoģija, dejas analīze, dažādu deju žanru 

un stilu mācīšanas teorija un prakse 

Deju pedagoga profesionālās lomas (L) 

DPPI 

komponentu 

rādītāji 

Deju pedagoga darbība Studiju kursi 

Horeogrāfa loma 

īsteno vismaz 3 

oriģinālhoreogrāfijas 

gadā 

Dejas kompozīcija, režijas pamati un 

scenogrāfija, mūzikas vesture, mūzikas 

teorija, mūzikas ierakstu režija, dažādi deju 

virzieni, žanri un stili, latviešu dejas notācija, 

lokanības pamattreniņi, aktiermeistarība, 

dejas vēsture un teorija, dejas analīze, 

uzstāšanās struktūra un funkcijas, ritms un 

koordinācija, scenāriju rakstīšana, radošums 

un tā attīstība 

Audzinātāja loma 
sistemātiski veic 

audzinātāja pienākumus 

Pedagoģija, psiholoģija, audzināšanas teorija 

un metodika, saskarsmes psiholoģija un 

konfliktu risināšana, personības un sociālā 

psiholoģija, komunikācija un atgriezeniskā 

saite skolā 

Kolektīva vadītāja 

loma 

sistemātiski vada deju 

kolektīvu 

Projektu vadība, uzņēmējdarbības pamati, 

izglītības iestādes tiesiskais regulējums, 

izglītības vadība, skolvadība, izglītības 

sistēmas darbība, saskarsmes psiholoģija un 

konfliktu risināšana, pamatkurss radošam 

uzņēmējam, praktiskās nodarbības 

uzņēmējiem, uzņēmumu organizācija un 

dibināšana, vadīšanas metodes, lietvedības 

un finanšu uzskaites sistēma, sociālā dialoga 

veidošana sabiedrībā, zināšanas par darba 

tiesisko attiecību regulējumu 

Deju pedagoga mākslinieciski radošā darbība (MRD) 

DPPI 

komponentu 

rādītāji 

Deju pedagoga darbība Studiju kursi 

Sižetu un tēmu 

atklāšana dejā 

koncertdarbībā atklāj 

sižetus, aktuālas tēmas, 

lieto oriģinālus 

paņēmienus 

Dejas kompozīcija, režijas pamati un 

scenogrāfija, aktiermeistarība, dejas vēsture 

un teorija, dejas analīze, uzstāšanās struktūra 

un funkcijas, scenāriju rakstīšana, radošums 

un tā attīstība 

Motivācija radīt 

deju konkrētam 

kolektīvam 

rada deju neatkarīgi no 

apstākļiem 

Dejas kompozīcija, bērnu dejas metodika, 

improvizācija, dejas analīze, uzstāšanās 
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struktūra un funkcijas, radošums un tā 

attīstība 

Jaunrades 

vajadzība 

rada un lieto oriģinālus 

dejas kompozīcijas 

paņēmienus un kustību 

valodu 

Dejas kompozīcija, klasiskā deja, latviešu 

deja, džeza deja, modernā deja, laikmetīgā 

deja, ritmika, cittautu deja, vēsturiskā deja, 

hip-hop kultūras deju stili, improvizācija, 

mūsdienu šova un modes dejas, steps, 

sarīkojuma dejas, dejas analīze, uzstāšanās 

struktūra un funkcijas, lokanības 

pamattreniņi,  ritms un koordinācija, 

scenāriju rakstīšana, radošums un tā attīstība 

Attieksme pret deju pedagoga profesionālo darbību (A) 

DPPI 

komponentu 

rādītāji 

Deju pedagoga darbība Studiju kursi 

Profesionālā 

atbildība 

vienmēr atbild par 

skatuvisko estētiku un 

nepieļauj bērnu tiesību 

pārkāpumus 

Dejas kompozīcija, bērnu dejas metodika, 

skatuves mākslas pamati, kostīmu vēsture, 

attīstības psiholoģija, pedagoģija, bērnu 

tiesību aizsardzība, personības un sociālā 

psiholoģija, dejas analīze, uzstāšanās 

struktūra un funkcijas, dažādu deju žanru un 

stilu mācīšanas teorija un prakse, skatuves 

uzvedības kultūra, mūzikas ierakstu režija 

Cieņa pret sevi un 

citiem 

vienmēr radoši gatavojas 

nodarbībām. Savaldīgs 

saskarsmē un emocionāli 

līdzsvarots 

Dejas pasniegšanas metodika, psiholoģija, 

pedagoģija, pedagoģiskā psiholoģija, 

skolotāja veselības psihohigiēna, saskarsmes 

psiholoģija un konfliktu risināšana, 

personības un sociālā psiholoģija, 

komunikācija un atgriezeniskā saite skolā, 

dažādu deju žanru un stilu mācīšanas teorija 

un prakse 

Profesionālā 

pilnveide 

sistemātiski apmeklē un 

organizē kursus, 

meistarklases un 

seminārus. Iesaistās 

projektos, pasākumu 

organizēšanā, 

profesionālajās 

organizācijās 

Projektu vadība, uzņēmējdarbības pamati, 

izglītības iestādes tiesiskais regulējums, 

pamatkurss radošam uzņēmējam, praktiskās 

nodarbības uzņēmējiem, lietvedības un 

finanšu uzskaites sistēma, zināšanas par 

darba tiesisko attiecību regulējumu, dažādi 

deju virzieni, žanri un stili, pedagoģija, dejas 

pasniegšanas metodika 

Profesionāļa tēls (T) 

DPPI 

komponentu 

rādītāji 

Deju pedagoga darbība Studiju kursi 

Fiziskā un vizuālā 

tēla izkopšana 

uztur sevi fiziskā formā 

atbilstoši vecumam un 

profesionālajai ievirzei, 

rūpējas par savu ārējo 

Dažādi deju virzieni, žanri un stili, 

somatiskās treniņu metodes, dejas terapija, 

dejas anatomija, fitnesa treniņu sistēma, 

lokanības pamattreniņi, ritms un koordinācija 
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izskatu un veido savu 

individuālo stilu 

Profesionālā 

sociālā uzvedība 

popularizē dejas mākslu, 

regulāri informējot 

audzēkņus, vecākus, 

sociālo tīklu lietotājus un 

iesaistot tos kolektīva 

aktivitātēs 

Profesionālā svešvaloda, digitālo materiālu 

veidošana, latviešu valodas kultūra, 

informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 

izglītībā, saskarsmes psiholoģija un konfliktu 

risināšana, personības un sociālā psiholoģija, 

komunikācija un atgriezeniskā saite skolā, 

sociālā dialoga veidošana sabiedrībā 

Humānisms 

saskarsmē un rīcībā 

vienmēr analizē savu 

attieksmi pret audzēkņiem, 

kontrolē emocionālo 

līdzsvarotību rīcībā 

Pedagoģija, psiholoģija, attīstības 

psiholoģija, pedagoģiskā psiholoģija, 

skolotāja veselības psihohigiēna, bērnu 

tiesību aizsardzība, saskarsmes psiholoģija 

un konfliktu risināšana, personības un sociālā 

psiholoģija, komunikācija un atgriezeniskā 

saite skolā, dejas kompozīcija, radošums un 

tā attīstība 

 

 

Pedagoģisko pētījumu metodoloģija, datu ieguves un apstrādes metodes pedagoģijā, 

bakalaura darbs. 

Vērojuma prakse, aktīvā pedagoģiskā prakse, kvalifikācijas prakse. 

 

18. tabulā ir grupēti studiju programmu kursi, kuros varētu iegūt DPPI komponentiem 

atbilstošās profesionālās zināšanas lietot prasmes. Tika skatīts studiju kursu nosaukums, jo noteikt 

studiju kursu precīzu saturu pētījuma gaitā nebija iespējams. Docētāju individuālā pieeja studiju 

kursu realizācijā un individualizācijā netika analizēta pētnieciskā apjoma dēļ.  

Tabulā nav iekļauti studiju kursi, kuri nav tieši saistīti ar DPPI, kā arī studiju programmu 

papildus specifikāciju kursi, piemēram, sports un kultūra, horeogrāfijas ievirzē – dažādu deju žanru 

repertuāra teorētiskās lekcijas.  

18.tabulas noslēgumā norādīti studiju kursi, kuri ir nepieciešami bakalaura darbu, 

diplomdarbu, kvalifikācijas darbu izstrādei – pedagoģiskās pētniecības metodes, vērojuma, aktīvā 

pedagoģiskā un kvalifikācijas prakse, kas ietekmē visu deju pedagoga profesionālo darbību. 

Analizējot studiju programmu kursu nosaukumu atbilstību DPPI, var konstatēt, ka visi 

komponenti studiju procesā tiek aplūkoti, ja apvieno visu augstskolu programmas (7 studiju 

programmas). Studiju procesā tiktu apgūts saturs, kurš atbilst deju pedagogu profesionālajai 

identitātei, ar nosacījumu, ka 18.tabulā apkopotie un ieteiktie studiju kursi realizētos vienā studiju 

programmā.  

Profesijas filozofijas un attieksmes pret profesionālo darbību sekmēšanai, piemēram, ir 

nepieciešams studiju kurss par lietišķo etiķeti un uzvedības kultūru. Jaunizveidotajā studiju 
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programmā (“Skolotājs dejā un kultūrā”), kura tika apstiprināta 2020. gada oktobrī, ir studiju kurss 

„Skatuves uzvedības kultūra”. Papildus būtu vēlamas zināšanas un prasmes deju kolektīva 

vadīšanā, pasākumu organizēšanā, mārketingā, finanšu menedžmenta pamatos. Jaunā studiju 

programma piedāvā agrāk nebijušu moduli “Uzņēmējdarbības pamati kultūras un radošajās 

industrijās”, kur dažas no tēmām ir uzņēmumu organizācija un dibināšana, vadīšanas metodes, 

lietvedības un finanšu uzskaites sistēma un darba tiesisko attiecību regulējošie normatīvie akti 

(https://www.jvlma.lv/data/studiju_programmas/42-studiju-programma-ar-izmainam-2020-30-

09-skk-lemums-1.pdf). Šāda veida studiju tēmas deju pedagogu izglītībā Latvijā tiek iekļautas 

pirmo reizi. Pirms jaunās programmas izveides deju pedagoģijas studentiem bija iespēja apgūt 

projektu vadību (projektu pieteikumu izveidi), izglītības iestādes tiesisko regulējumu un izglītības 

vadību, horeogrāfijas studentiem – uzņēmējdarbības pamatus (darba tiesiskās attiecības, projektu 

izstrāde un vadīšanas pamati), ārzemju studiju programmās - pamatkursu radošam uzņēmējam un 

praktiskās nodarbības uzņēmējiem. 

Profesionāļa tēlu papildinātu retorikas kurss prezentācijas un komunikācijas prasmju 

iegūšanai, studiju kurss stila un modes jautājumos veicinātu deju pedagogu izpratni gan par sava 

stila veidošanu ārējā izskatā, gan estētisku skatījumu par deju kostīmu izveidi. Nevienā studiju 

programmā netiek minēts kurss “Dejas pedagoģija”, kurš apvienotu pedagoģiju un deju pedagoga 

darbību. Dejas pedagoģiju atklājoši studiju kursi horeogrāfijas virziena studentiem ir dejas 

pasniegšanas metodika, bet dejas pedagoģijas virzienā ir jauns studiju kurss - dejas mācību saturs 

un didaktika (profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās), arī praktisko deju lekciju 

saturā tiek integrēta teorija, piemēram, klasiskās dejas mācīšanas teorija un prakse. 

Mākslinieciski radošās darbības pilnveidei būtu nepieciešams studiju kurss, piemēram, 

kreativitātes psiholoģija, kas teorētiski pamatotu radošuma procesus cilvēka apziņā. 

18.tabulā apvienoti tieši deju pedagoga profesionālo identitāti pilnveidojoši studiju kursi. 

Var pieņemt, ka viens studiju kurss var atspoguļot vairāku DPPI komponentu saturu, piemēram, 

pedagoģija neapšaubāmi ietekmē lielāko daļu no deju pedagoga darbības specifikas līdzīgi kā 

psiholoģija, dejas kompozīcija, dažādi deju žanri un stili, dejas pasniegšanas metodika u.c. 

Studējošajiem topošajiem deju pedagogiem profesionālā identitāte veselumā neuzrāda 

statistiski nozīmīgu korelāciju ne ar vienu no mainīgajiem, kuri skar vispārīgo informāciju 

(vecums, slodze, pārstāvēto žanru skaits, darba pieredze, dejotāju vecuma grupas). Studiju process 

nodrošina labvēlīgu vidi profesionālās identitātes attīstīšanai, līdz ar to vispārīgās informācijas 

https://www.jvlma.lv/data/studiju_programmas/42-studiju-programma-ar-izmainam-2020-30-09-skk-lemums-1.pdf
https://www.jvlma.lv/data/studiju_programmas/42-studiju-programma-ar-izmainam-2020-30-09-skk-lemums-1.pdf
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mainīgie nekorelē tik nozīmīgi kā deju pedagogiem. Kamēr norit studiju process, tajā ir iekļautas 

gan nepieciešamās zināšanas lietot prasmes, gan aktīva pedagoģiskā prakse. 

Analizējot deju pedagogu profesionālo identitāti veselumā un nodalot tos studentus, kuriem 

nav darba pieredzes, veidojas nošķirtāka robeža starp praktizējošiem deju pedagogiem un tikai 

studējošiem respondentiem (sk. 25.attēlu) 

  

 25.attēls. Nestrādājošu studentu un deju pedagogu profesionālās identitātes līmenis 

Kopumā deju pedagogu (bez nestrādājošiem studentiem) profesionālās identitātes līmenis 

ir 4.93 (vidēji augsts), zemākais līmenis ir 3.55 (vidējs) un augstākais ir 5.92 (ļoti augsts). 

Nevienam deju pedagogam netika konstatēta profesionālās identitātes neesība vai tās ļoti zems 

līmenis, un nevienam netika konstatēta “ideālā deju pedagoga profesionālā identitāte” – 6.00. 

Analizējot deju pedagoga profesionālās identitātes līmeni un tā mijiedarbību ar vispārīgo 

respondentu informāciju, var konstatēt, ka DPPI kopumā ietekmē galvenokārt deju pedagogu 

vecums (r=0.394), darba pieredze (r=0.455) un iegūtā izglītība un tās saistība ar dejas nozari 

(r=0.371). 
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26.attēls. DPPI līmenis un darba pieredze 

Nav pamata apgalvot, ka deju pedagogu profesionālo identitāti pilnībā ietekmē kāda cita 

joma - to apstiprina korelācijas koeficienti (nepārsniedz 0.5 robežu). 

Dejas pedagoģijas eksperti intervijās ir izvirzījuši šādus deju pedagoga profesionālās 

darbības galvenos aspektus: 

• kontakts un sadarbība, attiecības ar audzēkņiem un viņu vecākiem, 

• deju pedagoga attieksme pret savu darbu, 

• zināšanas un prasmes – pedagoģijā, psiholoģijā, deju žanru daudzveidībā, 

• paša pārstāvētā deju žanra pārzināšana, 

• pedagoģiskā darbība un saikne ar deju kolektīvu, 

• profesionālisms, 

• deju skolotājs – personība, 

• personības līdzsvarotas attīstības veicināšana audzēkņos, 

• nekaitēt audzēkņu attīstībai, izvēloties pedagoģiskās metodes un paņēmienus. 

Apkopojot dejas pedagoģijas ekspertu viedokļus par deju pedagoga darbības svarīgākajiem 

aspektiem, var konstatēt, ka tie atspoguļo deju pedagoga profesionālās identitātes saturu (eksperti 

ar DPPI modeli netika iepazīstināti). 
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Secinājumi 

 

1. Deju pedagogu profesionālās identitātes saturā (pēc modeļa atbilstības realitātei 

pārbaudes) ir diskutējams jautājums par horeogrāfa zināšanu un prasmju 

nepieciešamību deju pedagogam mūsdienās, profesionālās pilnveides pasākumu 

organizēšanu. 

2. Dejas izglītības programmu studentu profesionālās identitātes saturs varētu tikt 

realizēts, veidojot augstākās izglītības deju studiju programmas pielāgoti pētījumā 

apstiprinātajam deju pedagogu profesionālās identitātes modelim. 

3. Profesionālās identitātes līmenis strādājošajiem deju pedagogiem pēc viņu 

pašvērtējuma ir vidējs un augsts, un to galvenokārt ietekmē darba pieredze. 

4. Deju pedagoga profesionālā identitāte ir subjektīva, kura veidojas saskaņā ar deju 

pedagoga personības attīstību un profesionālās darbības pieredzi.  
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Nobeigums 

 

Pasaulē, kurā elastīgums un mainīgums tiek uzskatīts par normu, 21.gs. cilvēkam 

identitātes, tostarp profesionālās identitātes, jautājumi ir kļuvuši par vienu no dzīves 

izaicinājumiem, jo paātrinātas metamorfozes notiek ģimenē, attiecībās, indivīdu biogrāfijās, 

profesionālajā vidē. Ja profesionālā identitāte aktīvi ir pētīta psiholoģijā un medicīnā, tad  

pedagoģijā, īpaši dejas pedagoģijā, šādu pētījumu ir mazāk. Dejas pedagoģija ietver attieksmju, 

zināšanu, prasmju pieredzes nodošanu un pārmantošanu, kura reti tiek fiksēta teorētiski – publicējot 

izstrādātās un aprobētās metodes, paņēmienus un to ietekmi uz audzēkņiem.  

Pedagogu profesionālās identitātes izpēte ir nozīmīga topošo skolotāju izglītībā, 

tālākizglītībā un pašizglītībā, lai konceptualizētu gan izglītības saturu, gan pedagoģisko atbalstu. 

Pedagoga profesionālā identitāte ir profesionālajās vērtībās balstīta, dinamiska, mainīties un 

mijiedarboties spējīga, taču tā ietver arī specifisku profesionālo īpašību, zināšanu un prasmju 

kopumu, tāpēc katrai nozarei ir atšķirīgs profesionālās identitātes saturs. Līdz ar to arī deju 

pedagogam ir nepieciešams universāls instruments savas profesionālās identitātes noteikšanai, 

vērtēšanai, pašvērtēšanai, pilnveidei.  

Tā kā identitāte ir cilvēka esamības, unikalitātes  izteicēja, tad deju pedagoga identitātes 

sākotne ir rasta filozofijā, īpaši fenomenoloģijā, gūstot apstiprinājumu, ka identitātei ir paredzami 

komponenti, tā ir vienota, bet saturu veido atsevišķas identitātes daļas. Vienotajam saturam ir 

kodola struktūra, kurā komponenti mijiedarbojas, evolucionē. Komponentu attiecības atspoguļo 

emocionālo un kognitīvo stāvokļu iekšējo saskanību, kas, pastāvīgi konfliktējot ar sevi pašu 

(dialogs ar sevi), rodas pašpieredzē. Arī deju pedagoga profesionālā identitāte var atklāties, 

pašvērtējot (netieši analizējot) savu profesionālo pieredzi. 

Pedagoga profesionālās identitātes veidošanos skatot kā procesu, ir uzsverama tā 

sarežģītība, attīstība, pieredzes atkārtota interpretācija. Raksturīgi, ka pedagogi nepārņem 

profesionālās zināšanas,  prasmes, attieksmes un vērtības mehāniski, viņu darbību ietekmē 

personīgais vērtējums. Svarīgs profesionālās identitātes attīstību veicinošs faktors ir  pedagogu 

aktivitāte,  rūpējoties par savu profesionālo izaugsmi.  

Par pedagogu profesionālās identitātes kodolu var uzskatīt profesijas filozofiju - vērtības 

un pārliecību, profesionālās darbības mērķus, profesionālo ētiku, pašus nozīmīgākos ar profesiju 

saistītos priekšstatus. Profesionālās identitātes daļas ir arī profesionālās zināšanas pedagoģijā, 

psiholoģijā, fizioloģijā, zinātniskajā darbībā un prasmes, kā šīs zināšanas pielietot,  profesionālo 
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lomu īstenošana (skolotājs, audzinātājs, docētājs augstskolā u.c.), profesionālā attieksme pret 

darbu, mijiedarbība ar kolēģiem, profesijas pārstāvniecība.  

Salīdzinot un tuvinot profesionālās identitātes komponentus psiholoģijā un pedagoģijā, ir 

konstatēts, ka  deju pedagoga profesionālā identitāte ietver tādus komponentus kā deju pedagoga 

profesijas filozofija, deju pedagoga profesionālās zināšanas lietot prasmes, deju pedagoga 

profesionālās lomas, deju pedagoga mākslinieciski radošā darbība, attieksme pret deju pedagoga 

profesionālo darbību un profesionāļa tēls. Katram komponentam, respektējot deju pedagoga 

darbības specifiku, ir noteikts saturs. Deju pedagoga profesijas filozofiju atklāj deju pedagoga 

vērtību apzināšanās, profesionālās sadarbības ar audzēkņiem mērķis un profesionālā pārliecība par 

audzēkņu personības attīstības veicināšanu nodarbībā. Profesionālās zināšanas lietot prasmes ietver 

zināšanas/prasmes horeogrāfijā, pedagoģisko zināšanu/prasmju pārnesi dejas pedagoģijā, 

profesijas tradīciju kritisku analīzi un jaunu tradīciju ieviešanu. Deju pedagogam ir 3 profesionālās 

lomas -  audzinātājs, horeogrāfs un kolektīva vadītājs. Sižetu un tēmu atklāšana dejā, motivācija 

radīt deju konkrētam kolektīvam, jaunrades vajadzība raksturo deju pedagoga mākslinieciski 

radošo darbību.  Attieksme pret deju pedagoga profesionālo darbību realizējas dejas pedagoga 

profesionālajā atbildībā pret audzēkņiem, cieņā pret sevi un citiem, profesionālajā pilnveidē. Deju 

pedagoga profesionāļa tēls paredz fiziskā un vizuālā tēla izkopšanu, profesionālu sociālo uzvedību, 

humānu saskarsmi un rīcību.  

VISC izstrādātais profesijas standarts sniedz vispārīgu informāciju par skolotājiem 

nepieciešamajām attieksmēm, zināšanām, un prasmēm, bet nav informācijas par nepieciešamajām 

kompetencēm deju pedagoga profesionālajā darbībā. Profesiju klasifikatorā nav iekļautas 

profesijas „deju skolotājs” vai „deju pedagogs”, līdz ar to tiek apgrūtināta studiju programmu 

izveide un deju pedagogu augstākās izglītības organizācija. Integrējot identitātes komponentus, 

deju pedagoga/skolotāja profesija iegūst šādu formulējumu - deju pedagogs ir izvēlētā deju žanra 

speciālists, kurš orientējas citos dejas mākslas žanros un stilos, pedagoģiskajā darbībā veicina savu 

audzēkņu personības fizisku, psihisku, garīgu un sociālu attīstību, spēj veikt kolektīva vadītāja 

pienākumus un īsteno paša radītās vai citu autoru horeogrāfijas. 

Deju pedagoga profesionālās identitātes komponentu saturs realizējas deju pedagogu 

profesionālajā darbībā – profesionālajās vērtībās, radošumā, attieksmēs, sadarbībā, saskarsmē, 

zināšanu integrācijā un kritiskā to analīzē, prasmēs lietot iegūtās zināšanas, 

pulciņa/kolektīva/studijas vadīšanā un pārliecībā par audzēkņu personības attīstības veicināšanas 

nepieciešamību. 
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Lai konstatētu deju pedagoga profesionālās identitātes modeļa lietojamību profesionālās 

identitātes noteikšanai, neatkarīgi no deju pedagoga specializācijas (deju žanru pārstāvniecība), 

darba pieredzes, audzēkņu vecuma grupām un darba vietas, ir izveidoti kritēriji un atbilstoši 

rādītāji, kam paredzēti 3 līmeņi.  

Empīriskajā pētījumā Spīrmena korelāciju koeficientu analīzes rezultātā ir konstatēts, ka 

deju pedagoga profesionālās identitātes komponenti veido mijsakarības. Šīs mijsakarības izpaužas 

primārās un sekundārās ietekmēs, kuras nodrošina profesionālās identitātes nepārtrauktu 

veidošanos un mainīšanos. Deju pedagogu profesionālās identitātes mijsakarību konstrukcijā 

iezīmējas ietekmju virzība - tieši ietekmējot vienu komponentu, netieši ietekmējas arī pārējie, 

savukārt netiešā ietekme izsauc nākamo tiešās ietekmes plūsmu. Pētījuma rezultātā ir noteikts katra 

komponenta primārās ietekmes un sekundārās ietekmes saturs. 

Deju pedagoga profesionālās identitātes modelī ir strikti ievērota deju pedagoga 

profesionālās darbības specifika, ko apstiprina aptaujas datu faktoru analīze. Tās rezultātā tika 

izšķirti 4 faktori (ar īpašvērtību, kas pārsniedz 0,50 vienības), kuri ietver deju pedagoga darbības 

galvenās jomas, veidojot būtiskās deju pedagoga profesionālās kompetences - pedagoģisko 

kompetenci, kolektīva vadītāja kompetenci un horeogrāfa kompetenci - un uzsverot zināšanas 

profesijā. 

Pedagoģisko kompetenci ietekmē pedagoga vecums (r=0.405), iegūtā izglītība dejas nozarē 

(r=0.367) un darba pieredze (r=0.379). Kolektīva vadītāja kompetenci nosaka pedagoga vecums 

(r=0.456), darba slodze deju pedagoga amatā (r=0.394), iegūtā izglītība dejas nozarē (r=0.476) un 

darba pieredze (r=0.535). Horeogrāfa kompetenci ietekmē tikai deju žanru pārstāvniecība un tās 

plašums (deju žanru skaits) (r=0.300).  

Turpmāku diskusiju un pētījumu vērti ir respondentu viedokļi par deju pedagogu 

mākslinieciski radošo darbību - deju pedagogam ir/nav jābūt horeogrāfam (standartnovirzes 

intervāls studentu atbildēs - 1.693, deju pedagogu atbildēs ir 1.556). Atšķirīgi ir vērtēta 

nepieciešamība deju pedagogam organizēt profesionālās pilnveides pasākumus (standartnovirze 

1.716). 

Pētot, vai un kā varētu attīstīties deju pedagogu profesionālā identitāte, ievērojot izveidoto 

modeli, nākas secināt, ka analizētajās studiju programmās problemātiska varētu būt pedagoģiskās 

un vadītāja kompetences iegūšana. Kopumā pētījumā iekļauto deju pedagogu profesionālās 

identitātes vidējais līmenis pēc viņu pašvērtējuma ir 4.93 (gandrīz augsts/vidēji augsts), augstākais 

ir 5.92 (ļoti augsts),  tādējādi rezultāti apstiprina modeļa atbilstību realitātei, taču daļēji skatāmi kā 
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jābūtības, nevis patiesās praktiskās darbības realitāte. Kāda ir deju pedagoga pedagoģiskā, 

horeogrāfa un vadītāja kompetence dejas izglītības īstenībā (praksē), varētu būt turpmāko pētījumu 

tēma. 
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Pielikumi 



 

1.pielikums 

Interviju dalībnieku profesionālā darbība un pieredze 

 

Sandra Vītola 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas dejas pedagoģijas katedras vadītāja, asociētā 

profesore Sandra Vītola ir profesionāla baleta māksliniece, horeogrāfe, pedagoģe un repetitore. 

2014. gadā ieguvusi doktora grādu (Ph.D.), izstrādājot promocijas darbu Interpretācijas prasmes 

veidošanās deju skolotājiem studiju kursa “Klasiskā deja”apguves procesā. 

Profesionālo izaugsmi veicinājusi studijās izcilu dejas mākslas pedagogu vadībā Krievijā – 

Lielajā teātrī, K.S.Staņislavska un V. Nemiroviča-Dančenko vārdā nosauktajā Maskavas 

akadēmiskajā Muzikālajā teātrī, A.Vaganovas Krievu baleta akadēmijā, kā arī meistarklasēs 

Somijā, Lietuvā un Latvijā. 

Sandra Vītola ir Latvijas Nacionālās Operas un baleta ārštata māksliniece, TDA“Dancis” 

horeogrāfe-repetitore. Gan kā baleta māksliniece, gan kopā ar deju ansambli uzstājusies un 

koncertējusi Latvijā un ārzemēs (Ķīnā, Spānijā, Itālijā, Francijā, Anglijā, Vācijā, Šveicē, Austrijā, 

Horvātijā, Krievijā, Lietuvā, Igaunijā u.c.). 

 

Guna Ezermale 

JVLMA Dejas pedagoģijas katedras docente Guna Ezermale  (1966) absolvējusi Rīgas 

Horeogrāfijas vidusskolu (1984), kur mācījusies pie Irēnas Strodes, Valentīna Bļinova, Arvīda 

Ozoliņa. Dejojusi Latvijas Nacionālās Operas baleta trupā. 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Horeogrāfijas nodaļas maģistrantūras absolvente 

(1999). 

Kopš 2009. gada ir docētāja JVLMA Senās mūzikas katedrā (Galma dejas un žesti) un Deju 

pedagoģijas katedrā (Vēsturiskā deja, Dejas teorija un vēsture, Cittautu deja, Dejas kompozīcija). 

No 2001. gada specializējusies vēsturiskās/senās dejas jomā, ko apguvusi pie vadošajiem 

deju speciālistiem un pētniekiem Šveicē, Vācijā, Francijā, Anglijā, Lietuvā, Igaunijā, Krievijā u.c. 

Savu izglītību joprojām regulāri papildina, kā arī pasniedz meistarklases un lasa lekcijas 

tālākizglītības kursos Latvijā un ārpus tās - Viļņas Pedagoģijas Universitātē, Krētas Universitātē 

u.c. 

Vada seno deju grupas Ballare (no 2004) un Magnolia (no 2010), kuras regulāri koncertē 

gan Latvijā, gan ārpus tās. 

Veidojusi horeogrāfijas/režiju dažāda apjoma uzvedumiem/izrādēm - Mocarta baleta 

”Mazie nieciņi” horeogrāfe (2002 - VIII Starptautiskais Senās mūzikas festivāls), Lielās Mūzikas 

balvas 2003 pasniegšanas ceremonija - J.F.Mēdera “Čakonas” iestudējums - veltījums muzikoloģei 

Z.Gailītei, L.F.Hendeļa operas ”Rinaldo” brīvdabas iestudējums (2004) Rundāles pils zaļā teātra 

atklāšanai - horeogrāfija un kustību režija, Nacionālā teātra izrādes “Anna Kareņina” horeogrāfe 

un kustību režija (2010) (nominācija Spēlmaņu nakts balvai), J.F.Fišera operetes “Medības” 

iestudējums Rundāles pils Zaļajā teātrī (2018) - veltījums pils direktoram Imantam Lancmanim, 

viņam dodoties pensijā u.c. 

Ir vairāk kā 30 gadu pedagoģiskā pieredze darbā dažādās mūzikas un dejas skolās (tai skaitā 

pieredze Valdorfpedagoģijā). 

 

Alisa Košeļeva 

Horeogrāfe, dejotāja, džeza dejas pedadoģe. Pasniedz klasisko deju un džeza deju jau vairāk 

nekā desmit gadus.  

Pēc Rīgas horeogrāfijas skolas absolvēšanas dejojusi baleta teātrī Čehijā. Atgriežoties 

Latvijā iestājusies Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā, iegūstot profesionālo 



 

bakalaura grādu izglītībā - "Deju un ritmikas skolotāja" kvalifikāciju. A.Košeļevai ir profesionālais 

maģistra grāds horeogrāfijā, ko viņa ir ieguvusi, absolvējot Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 

akadēmiju. 

Papildizglītību ieguvusi, apmeklējot dažādas meistarklases pie starptautiska līmeņa 

pasniedzējām: Natālijas Kasparovas (Krievija), Linas Puodžiukaites (Lietuva), Lindas Dadd 

(Lielbritānija), Fleur Murray (Lielbritānija), Markus Zmoelnig (Itālija), Sergeja Ostrenko 

(Krievija), Maria Speth (Nīderlandes), Gregory Hancock Dance Theatre (ASV), Birutes 

Baneviciutes (Lietuva), Šeron Perri (ASV). 

Džeza dejas pasniedzēja JVLMA Horeogrāfijas nodaļā un Dejas pedagoģijas katedrā. 

Starptautisko deju meistarklašu un pasākumu organizatore. Kompānijas „RiGA CiTY JAZZ 

dance” vadītāja. Latvijas profesionālā baleta asociācijas biedre, īsteno deju izrādes un veicina džeza 

dejas atpazīstamību Latvijā. 

 

Katrīne Vīksniņa 

Teātra deju studijas “Savanna” vadītāja, horeogrāfe.  

Ieguvusi Latvijas Kultūras skolas (tagad koledžas), kultūras menedžera, deju kolektīva 

vadītāja izglītību. Stažējusies Maskavā, Valsts teātra mākslas akadēmijā (GITIS) – skatuves 

kustībā, kā arī ieguvusi Latvijas Vingrošanas federācijas Aerobikas Tehniskās komitejas sertifikātu 

– aerobikas instruktors. 

Pēc studijām Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā, iegūstot profesionālo 

bakalaura grādu izglītībā - "Deju un ritmikas skolotāja" kvalifikāciju, turpināja studijas un ieguva 

maģistra grādu dejas pedagoģijā.  

Bijusi gan JVLMA docētāja, kultūras nama “Līvbērze” vadītāja, gan Montesori centra 

“Pētnieku darbnīca” metodiķe, deju skolotāja un direktora vietniece. Šobrīd ir Montesori 

sākumskolas direktore, bet paralēli turpina vadīt savu deju studiju, katru gadu veidojot deju izrādes 

un organizējot plašu koncertdarbību. Deju studijā pilda vadītājas, menedžeres un repetitores 

funkcijas. Deju pedagoga pieredze ir plaša – darbs ar pirmsskolas, bērnu, jauniešu deju grupām, 

dažādu deju stilu meistarklašu organizēšana un vadīšana. Pieredze masu pasākumu organizēšanā. 

Ar deju uzvedumiem bagātinātas dažādas starptautiskas izstādes, pasākumi, konkursi. Ar deju 

studiju koncertējusi Dānijā, Francijā, Spānijā, Lietuvā. Sadarbojoties ar Imidža skolu-studiju 

“Unastyle”, veidoti neskaitāmi vizāžas un dejas priekšnesumi izstādēm, konkursiem u.c. 

pasākumiem. 

Katrīne Vīksniņa ir Latvijas Deju pedagogu asociācijas valdes locekle. 

 

Liene Ķince 

Deju un kustību terapeite, deju un ritmikas pedagogs. 

Liene ir beigusi Latvijas Kultūras koledžu specialitātē “deju kolektīva vadītājs”. 2012.gadā 

ieguvusi bakalaura grādu kā deju un ritmikas skolotājs - Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības 

akadēmijā. Liene ir diplomēta deju un kustību terapeite ar maģistra grādu veselības aprūpē. 

Maģistra grāds iegūts Rīgas Stradiņa universitātē.  

Lienes Ķinces darba pieredze ir gan Psihoneiroloģiskajā slimnīcā "Ģintermuiža", Jelgavas 

dienas centros "Integra" un "Harmonija", Jelgavas Internātpamatskolā, draugu klasē, dažādās 

bērniem ar īpašām vajadzībām integrējošās vasaras nometnēs, gan deju un kustību terapijā dažādu 

projektu ietvaros - Veselības veicināšanas projekti jelgavniekiem ar invaliditāti. 

Liene ir bijusi vieslektore JVLMA dejas anatomijas un dejas terapijas priekšmetos. Vada dažādus 

seminārus saistībā ar deju un kustību terapiju. Vada deju nodarbības Jelgavas deju centrā 

“Dejovisi.lv”. Ir Latvijas Deju un kustību terapijas asociācijas biedre.  

 

 



 

Baiba Šteina 

Tautas deju ansambļa “Zelta sietiņš” vadītāja 

Dejas mākslas pamatus apguvusi Helēnas Tangijevas-Birznieces privātstudijā, zināšanas 

pilnveidojusi, dejojot Zinaīdas Samas vadītajā Latvijas Republikāniskās arodbiedrību padomes 

kultūras nama (tagad – Rīgas kultūras un tautas mākslas centrs “Mazā ģilde”) deju kolektīvā, kā 

arī Harija Sūnas un Ulda Žagatas vadītajā tautas deju ansamblī “Dancis”. Vienlaikus B. Šteina ir 

beigusi Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultāti (1966) un ilgus gadus 

strādājusi par Rīgas dokumentālo filmu studijas redaktori (1965–1996). Par darbu pie 

kinožurnāliem “Gaismēnas” viņa 1989. gadā saņēma Valsts prēmiju.  

Jau 18 gadu vecumā māksliniece uzsākusi darbu ar bērniem, vadot Skolotāju nama bērnu 

deju kolektīvu, kurš 1975. gadā turpina savu darbību VEF Kultūras pilī ar nosaukumu “Zelta 

sietiņš”. B. Šteinas vadībā (1958–2007) kolektīvs sasniedzis izcilus panākumus, koncertējot kā 

Latvijā, tā ārzemēs un gūstot uzvaras augsta līmeņa konkursos. B. Šteina ir vairāk nekā 50 jaundeju 

horeogrāfe, 30 oriģināluzvedumu scenāriju autore, sadarbojusies ar komponistiem Raimondu 

Paulu, Zigmāru Liepiņu, Valtu Pūci un citiem. Vadījusi meistarklases “Latviešu tautas dejas un 

rotaļas, tautas tērps un tradīcijas” visā pasaulē, iestudējusi koncertuzvedumus starptautiskās bērnu 

nometnēs ASV (1990, 1998). 

 

Agris Vīksniņš 

Savu dejas ceļu sācis Stāmerienas tautas nama jauniešu deju kopā “Poga”. Kultūras 

menedžera, deju kolektīva vadītāja izglītību ieguvis Latvijas Kultūras koledžā. Izglītību turpinājis 

EKA kultūras menedžera specialitātē. Katlakalna tautas namā ilgstoši strādājis par repetitoru, deju 

kolektīva vadītāju, horeogrāfu jauniešu deju kolektīvā “Katlakalns”, vidējās paaudzes deju 

kolektīvā “Savieši”. Kopā ar deju kolektīviem koncertējis un uzstājies Vācijā, Ungārijā, Slovākijā.  

Piedalījies Dziesmu un deju svētkos kā dalībnieks, kā deju kolektīva vadītājs un vairākkārt kā deju 

svētku laukuma asistents. Vadījis meistarklases latviešu dejā. Kā dejotājs piedalījies dažādās deju 

teātra izrādēs un uzvedumos. Kā horeogrāfs un dalībnieks - dažādos mākslas projektos.  

Koncertējis Francijā, Spānijā. Latvijas Deju pedagogu asociācijas biedrs. 

 

  



 

2.pielikums 

SPSS datu apstrāde – Spīrmena korelāciju matrica 
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F1. Es vienmēr izvirzu sasniedzamos 
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.14
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F2. Es vienmēr izvirzu un vienojos ar 
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 F3. Es vienmēr izvirzu sasniedzamos 

mērķus katrai nodarbībai 
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F4. Uzskatu, ka manā profesionālajā darbībā 

ir svarīgi veicināt pilnvērtīgu un 

harmonisku (fizisku, garīgu, 
psiholoģisku, sociālu) personības 

attīstību 
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.26
4 

.259 .21
6 

.37
3 

.257 .240 .133 .153 

F6. Augsti vērtēju un cenšos veicināt savos 
audzēkņos cieņu un atbildības izjūtu 

.284 .10
9 

.18
9 

.33
8 

.502 1.
00
0 

.31
2 

.33
3 

.200 .11
4 

.36
2 

.30
8 

.32
1 

.245 .25
3 

.44
6 

.254 .332 .150 .233 

F7. Nebaidos izteikt savas domas un 

viedokli par savas profesijas 
nozīmīgumu un nepieciešamību 

.266 .22
5 

.03
6 

.33
3 

.339 .3
12 

1.0
00 

.35
5 

.067 .260 .48
0 

.11
2 

.23
7 

.266 .31
2 

.43
2 

.223 .274 .162 .138 

F8. Uzskatu, ka etiķete un uzvedības kultūra 

nav novecojuši termini 

.177 .14
0 

.14
0 

.19
2 

.266 .3
33 

.35
5 

1.0
00 

.181 .21
1 

.35
5 

.16
5 

.30
2 

.216 .28
9 

.29
7 

.236 .229 .044 .241 

F9. Bieži saskaros ar to, ka sabiedrība 

(vecāki, vadība, audzēkņi, sociālo tīklu 
lietotāji) nesaprot manas profesijas 

specifiku 

.024 .04
3 

.00
3 

-
.04
2 

.077 .2
00 

.06
7 

.18
1 

1.00
0 

.16
2 

.17
4 

.03
0 

.21
2 

.050 .02
0 

-
.03
4 

.156 .113 .182 .074 

F10. Mani neietekmē neprofesionāli viedokļi 
un norādījumi par manis radītajām 

dejām 

.222 .11
9 

.09
0 

.08
0 

.201 .1
14 

.26
0 

.21
1 

.162 1.0
00 

.22
2 

.07
0 

.13
4 

.255 .15
4 

.27
7 

.067 .078 .095 .082 

ZP1. Es atceros savus skolotājus un varu 

izvērtēt, ar kādiem paņēmieniem es 
vēlos strādāt un kādi lai paliek pagātnē 

un nav aktuāli 

.235 .10
5 

.12
0 

.14
9 

.329 .3
62 

.48
0 

.35
5 

.174 .22
2 

1.0
00 

.29
2 

.29
0 

.226 .17
0 

.38
0 

.250 .250 .201 .158 

ZP2. Iegūtās prasmes un zināšanas augstskolā 
integrēju savā profesionālajā darbībā 

.149 .11
8 

.12
9 

.18
8 

.270 .3
08 

.11
2 

.16
5 

.030 .07
0 

.29
2 

1.0
00 

.29
8 

.355 .15
2 

.24
2 

.331 .310 .131 .292 

ZP3. Uzskatu, ka mana profesija paredz 
nepārtrauktu sevis pilnveidošanu 

.149 .11
4 

.14
8 

.34
0 

.264 .3
21 

.23
7 

.30
2 

.212 .13
4 

.29
0 

.29
8 

1.0
00 

.299 .18
9 

.20
2 

.299 .207 .159 .170 

ZP4. Apgūtās zināšanas un prasmes 
pedagoģijā radoši lietoju savā 

profesionālajā darbībā 

.312 .20
8 

.18
1 

.24
6 

.259 .2
45 

.26
6 

.21
6 

.050 .25
5 

.22
6 

.35
5 

.29
9 

1.00
0 

.47
3 

.40
4 

.313 .289 .160 .227 



 

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F1
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ZP

1 

ZP

2 

ZP
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ZP4 ZP

5 

ZP
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ZP7 ZP8 ZP9 ZP1

0 

ZP5. Savu profesionālo darbību organizēju kā 

audzināšanas procesu 

.256 .07
6 

.15
5 

.18
2 

.216 .2
53 

.31
2 

.28
9 

.020 .15
4 

.17
0 

.15
2 

.18
9 

.473 1.0
00 

.38
6 

.207 .347 .106 .268 

ZP6. Nodarbībā izvēlos pedagoģiskos 

paņēmienus atbilstoši dejotāju vecumam 

.334 .29
6 

.20
6 

.26
0 

.373 .4
46 

.43
2 

.29
7 

-.034 .27
7 

.38
0 

.24
2 

.20
2 

.404 .38
6 

1.0
00 

.315 .363 .227 .288 

ZP7. Iegūtās zināšanas un prasmes par dejas 

kompozīciju laikā, telpā un līmeņos 
lietoju savu horeogrāfiju veidošanā 

.086 .20
8 

.14
1 

.21
3 

.257 .2
54 

.22
3 

.23
6 

.156 .06
7 

.25
0 

.33
1 

.29
9 

.313 .20
7 

.31
5 

1.00
0 

.471 .306 .420 

ZP8. Man ir būtiski rast pamatojumu kustību 

valodas izvēlei 

.153 .23
9 

.21
8 

.24
2 

.240 .3
32 

.27
4 

.22
9 

.113 .07
8 

.25
0 

.31
0 

.20
7 

.289 .34
7 

.36
3 

.471 1.00
0 

.300 .584 

ZP9. Respektēju, bet kritiski analizēju savu 

dejas pedagogu darbību (to pedagogu, 
kuri mācījuši mani) 

.098 .10
8 

.13
6 

.13
4 

.133 .1
50 

.16
2 

.04
4 

.182 .09
5 

.20
1 

.13
1 

.15
9 

.160 .10
6 

.22
7 

.306 .300 1.00
0 

.273 

ZP1

0. 

Man ir svarīgi dejas kompozīcijas 

elementus veidot kā simbolus dejas 
idejas atklāsmei 

.214 .27
3 

.27
9 

.20
4 

.153 .2
33 

.13
8 

.24
1 

.074 .08
2 

.15
8 

.29
2 

.17
0 

.227 .26
8 

.28
8 

.420 .584 .273 1.00
0 

L1. Esmu atbildīgs par sava kolektīva 

sabiedrisko dzīvi un koncertdarbību 
.405 .30

2 

.12
1 

.19
9 

.298 .3
27 

.32
4 

.24
6 

.070 .20
9 

.22
5 

.17
8 

.12
3 

.272 .27
4 

.35
1 

.156 .203 .116 .193 

L2. Man nesagādā grūtības organizēt 

pasākumus, jo tie ir manas profesionālās 

darbības daļa 

.396 .17
9 

.21
6 

.20
7 

.221 .2
92 

.22
7 

.23
5 

-.073 .26
4 

.22
2 

.13
3 

.05
7 

.268 .24
9 

.29
6 

.054 .151 .051 .138 

L3. Deju skolotāja ikdienas darbā 

neapšaubāmi ietilpst arī audzinātāja 

pienākumi 

.243 .19
5 

.19
2 

.23
1 

.259 .3
87 

.28
3 

.22
9 

.119 .07
8 

.20
1 

.25
8 

.20
3 

.257 .37
2 

.40
4 

.144 .240 .113 .225 

L4. Uzskatu, ka deju pedagogam jābūt arī 
horeogrāfam 

-.019 -
.00

2 

.07
0 

-
.03
3 

.097 .0
56 

.05
7 

.20
3 

-.041 .09
8 

.07
1 

.15
7 

.07
9 

.167 .12
9 

.07
9 

.125 .115 .020 .132 

L5. Gadā pats/pati izveidoju vismaz 3 jaunas 
dejas 

.089 .0.
53 

.02
4 

.06
4 

.077 .1
19 

.16
2 

.16
1 

.011 .09
4 

.06
8 

-
.00
1 

-
.02
1 

.116 .10
8 

.12
0 

.175 .079 -.056 .185 

L6. Uzskatu, ka deju pedagoga pienākumos 

ietilpst veicināt audzēkņu fizisku, 
garīgu, psiholoģisku un sociālu attīstību 

.271 .06
9 

.20
3 

.31
2 

.303 .3
60 

.23
3 

.27
2 

.073 .15
6 

.20
6 

.26
0 

.24
9 

.210 .23
0 

.28
0 

.214 .232 .215 .307 

L7. Dejas apguves procesā rosinu dejotājus 

pievērst uzmanību savstarpējām 

attiecībām 

.264 .21
3 

.27
9 

.27
1 

.387 .4
00 

.30
6 

.37
6 

.158 .21
7 

.30
6 

.15
1 

.26
5 

.253 .34
8 

.38
5 

.144 .406 .247 .294 

L8. Dejas apguves procesā pievēršu 

uzmanību dejotāju savstarpējām 

attiecībām 

.178 .13
8 

.18
5 

.26
1 

.334 .3
79 

.25
1 

.40
6 

.122 .18
7 

.20
4 

.15
0 

.24
8 

.231 .32
7 

.36
0 

.166 .339 .207 .294 

L9. Savlaicīgi plānoju sava kolektīva 
galvenos notikumus 

.287 .22
0 

.23
6 

.19
5 

.229 .3
63 

.29
2 

.21
6 

.104 .21
1 

.28
3 

.04
6 

.08
5 

.169 .11
4 

.36
8 

.148 .117 .150 .216 

L10 Konkrētu pasākumu organizēšanas laikā 

sadarbojos ar partneriem (telpu 

īpašniekiem, apskaņotājiem, šuvēju, 
operātoru, fotogrāfu, scenogrāfu, 

gaismotāju u.c.) 

.452 .15
9 

.17
0 

.25
0 

.266 .3
95 

.29
3 

.18
0 

.110 .27
8 

.21
8 

.22
5 

.16
7 

.284 .24
5 

.24
3 

.178 .096 .133 .155 
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ZP7 ZP8 ZP9 ZP1

0 

M1. Meklēju un radu jaunus horeogrāfiskos 

risinājumus, idejas un paņēmienus 

.176 .12
4 

.16
7 

.17
2 

.276 .2
23 

.22
2 

.26
3 

.108 .17
9 

.20
4 

.08
5 

.14
1 

.216 .16
2 

.21
7 

.346 .178 .162 .296 

M2. Jaunu deju veidošanu jūtu kā iekšēju 

nepieciešamību 

.170 .10
1 

.06
8 

.18
0 

.251 .2
20 

.26
2 

.22
6 

.089 .13
5 

.18
9 

.16
3 

.23
2 

.187 .25
5 

.21
8 

.352 .290 .080 .289 

M3. Savos iestudējumos un horeogrāfijās 

atklāju daudzveidīgas tēmas gan ar 
ierastu kustību valodu, gan ar jauniem 

paņēmieniem 

.216 .14
0 

.13
1 

.17
1 

.291 .2
76 

.23
9 

.27
2 

.113 .17
4 

.26
1 

.18
4 

.18
5 

.203 .26
5 

.28
0 

.392 .327 .196 .347 

M4. Man ir prasmes dejas kompozīcijā, un es 

tās regulāri pielietoju savā praktiskajā 

darbībā 

.240 .19
8 

.06
4 

.22
1 

.219 .2
27 

.28
4 

.24
0 

.056 .21
8 

.26
4 

.14
6 

.14
2 

.277 .27
1 

.38
4 

.417 .254 .218 .229 

M5. Veidojot horeogrāfijas, esmu gatavs/va 

deju žanru/stilu sintēzei 

.008 -
.02
6 

.03
8 

.20
9 

.232 .1
56 

.19
8 

.16
0 

.086 .17
0 

.11
8 

.20
1 

.28
1 

.144 .09
7 

.10
4 

.308 .190 .054 .201 

M6. Domāju – katram deju pedagogam ir 

jārada savas oriģinālhoreogrāfijas 
-.031 -

.03
3 

.04
9 

.06
9 

.198 .1
13 

.16
1 

.17
6 

.000 .17
6 

.14
1 

.18
8 

.08
3 

.133 .08
3 

.09
8 

.113 .050 -.036 .141 

M7. Uzskatu, ka profesionālam deju 

pedagogam nav pieļaujams izmantot 

citu horeogrāfu radītās kustību 
kombinācijas savu oriģinālhoreogrāfiju 

veidošanai 

.228 .16
7 

.08
4 

.14
8 

.249 .1
85 

.08
9 

.12
3 

.090 .12
0 

.10
1 

.13
0 

.12
7 

.168 .09
5 

.09
8 

.164 .076 .212 .143 

M8. Savu ierasto kustību valodu periodiski 

cenšos atjaunināt un papildināt 

.169 .12
0 

.13
5 

.25
9 

.349 .3
34 

.27
5 

.21
3 

.117 .25
3 

.32
3 

.23
1 

.35
5 

.312 .18
2 

.24
9 

.489 .329 .187 .254 

M9. Savās jaunrades dejās cenšos atklāt gan 

personiski, gan sociāli nozīmīgas tēmas 

.044 .06
6 

.07
1 

.10
4 

.156 .2
18 

.17
3 

.17
9 

.109 .09
7 

.17
4 

.20
5 

.24
8 

.110 .20
2 

.13
5 

.311 .328 .124 .388 

M10. Neatbalstu praksi formāli veidot 
horeogrāfijas, uzvedumus, izrādes 

.163 .15
4 

.15
6 

.19
6 

.173 .1
88 

.20
2 

.30
1 

.110 .06
9 

.20
1 

.01
9 

.09
4 

.222 .18
5 

.23
0 

.227 .331 .186 .273 

A1. Apmeklēju meistarklases, kursus, 
seminārus. 

.278 .18
1 

.10
0 

.18
4 

.228 .1
73 

.20
1 

.06
0 

.069 .11
2 

.12
3 

.04
6 

.22
5 

.319 .15
0 

.16
5 

.107 .177 .156 .099 

A2. Pats/pati organizēju meistarklases, 
kursus, seminārus. 

.168 .00
4 

.00
6 

-
.01
0 

.140 .1
34 

.20
6 

.04
8 

.089 .17
9 

.13
0 

.04
1 

.03
4 

.123 .10
2 

.09
5 

.083 .114 .080 .012 

A3. Esmu punktuāls/la, vienmēr ievēroju 

nodarbību sākumu un beigas. 

.244 .20
0 

.25
1 

.14
4 

.197 .2
25 

.32
0 

.30
8 

.014 .31
6 

.28
5 

.06
8 

.11
5 

.231 .11
4 

.45
5 

.156 .147 .130 .208 

A4. Nav pieļaujams, ka deju pedagogs kavē 

nodarbību sākumu. 

.144 .22
3 

.09
2 

.14
9 

.275 .2
32 

.23
9 

.21
0 

-.063 .04
6 

.17
9 

.09
8 

.07
9 

.181 .15
9 

.34
9 

.185 .176 .099 .188 

A5. Uz nodarbībām vienmēr ierodos 
sagatavojies un vismaz 10 minūtes agrāk 

.175 .14
3 

.22
1 

.19
5 

.231 .2
57 

.20
3 

.24
8 

-.014 .20
2 

.25
3 

.03
9 

.17
1 

.265 .08
7 

.42
7 

.142 .129 .177 .145 

A6.  Uzskatu, ka deju nodarbību laikā 
pedagogs nedrīkst zaudēt savaldību. 

.189 .07
8 

.17
1 

.24
8 

.357 .2
22 

.28
1 

.29
5 

-.014 .18
5 

.23
3 

.08
9 

.29
5 

.243 .18
5 

.37
8 

.060 .106 .064 .144 

A7. Nemēdzu aizmuguriski kritizēt kolēģus 
un viņu vadītos kolektīvus. 

.068 .16
1 

.17
5 

.12
1 

.229 .2
14 

.19
4 

.24
0 

-.044 .10
0 

.05
0 

.11
0 

.18
7 

.192 .11
8 

.27
4 

.145 .199 .021 .129 

A8. Iesaistos projektos, pasākumu 
organizēšanā, profesionālajās 

organizācijās. 

.225 .09
1 

.10
9 

.19
4 

.228 .2
45 

.25
4 

.14
6 

.199 .13
7 

.17
7 

.05
8 

.18
9 

.287 .27
1 

.15
3 

.204 .243 .186 .164 
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0 

A9. Dejotāju vecumposms nosaka dejas tēla 

izveidi. 

.371 .10
9 

.07
9 

.19
2 

.256 .3
80 

.23
0 

.27
2 

.098 .16
9 

.21
1 

.22
8 

.14
4 

.254 .30
8 

.39
3 

.211 .211 .129 .169 

A10. Vienmēr ievēroju skatuves estētiku. .390 .27
0 

.15
7 

.25
2 

.223 .3
50 

.38
8 

.26
8 

.029 .21
8 

.21
5 

.17
7 

.20
3 

.329 .24
6 

.45
9 

.216 .296 .207 .250 

T1. Komunicēju ar vecākiem, kolēģiem un 

dejas mākslas interesentiem, informēju 
tos par jaunumiem un aktualitātēm dejas 

mākslas pasaulē un kolektīva darbībā 

.335 .21
8 

.17
9 

.19
9 

.138 .2
69 

.32
3 

.18
6 

-.020 .15
7 

.21
1 

.13
1 

.19
6 

.359 .26
2 

.31
4 

.097 .227 .229 .226 

T2. Veidoju dažādus informatīvus 

materiālus (reklāmas rullīšus, 

informācijas bukletus, skrejlapas, 

plakātus) 

.176 .05
0 

.08
8 

.08
4 

.109 .1
79 

.16
7 

.03
1 

-.029 .16
9 

.13
1 

.08
2 

.11
6 

.236 .18
5 

.17
7 

.135 .119 .140 .138 

T3. Domāju, ka ārējais izskats ir svarīgs, 
tāpēc par to pastāvīgi rūpējos 

.229 .16
9 

.09
3 

.17
3 

.142 .2
52 

.38
2 

.25
0 

.011 .27
9 

.17
5 

.03
3 

.18
1 

.315 .20
3 

.35
2 

.118 .174 .036 .035 

T4. Saprotu, ka mana attieksme un rīcība 

ietekmē dejotāju personības 
.210 .13

9 

.26
3 

.31
5 

.458 .4
75 

.23
9 

.33
8 

.075 .08
7 

.39
0 

.22
6 

.32
7 

.243 .18
4 

.33
7 

.270 .362 .072 .246 

T5. Protu kontrolēt savas emocijas 

saskarsmē ar dejotājiem 
.070 .07

6 

.17
8 

.20
0 

.274 .2
87 

.21
3 

.16
5 

.139 .07
2 

.30
4 

.14
6 

.22
7 

.237 .09
3 

.34
5 

.199 .257 .173 .106 

T6. Sekoju līdz un apmeklēju 

profesionālajai izaugsmei nepieciešamos 

pasākumus (dejas dienas, viesizrādes, 
koncertus u.c.) 

.261 .18
0 

.17
8 

.20
9 

.243 .2
10 

.31
0 

.08
3 

.133 .11
0 

.19
7 

.14
2 

.24
9 

.235 .11
3 

.14
7 

.132 .234 .127 .151 

T7. Pastāvīgi rūpējos par savu fizisko formu .172 .17
2 

.20
5 

.14
4 

.194 .2
37 

.34
1 

.17
7 

.179 .29
0 

.32
6 

.15
0 

.27
2 

.248 .17
7 

.22
0 

.250 .243 .049 .093 

T8. Esmu izkopis/usi savu individuālo stilu 

ārējā izskatā 

.130 .12
0 

.10
2 

.13
6 

.159 .1
80 

.28
8 

.15
7 

.199 .32
0 

.25
3 

.07
6 

.19
5 

.320 .24
7 

.30
0 

.154 .183 .152 .025 

T9. Uzskatu sevi par komunikablu, 

sadarbojoties ar audzēkņiem, vecākiem, 
kolēģiem, sociālo tīklu lietotājiem 

.242 .05
3 

.20
9 

.16
5 

.316 .3
12 

.36
0 

.28
2 

.072 .25
3 

.37
9 

.10
7 

.19
3 

.254 .23
6 

.31
8 

.163 .103 .061 .082 

T10. Labprātāk nodarbībās izvēlos pats/pati 

demonstrēt kustību kombinācijas un 
elementus 

.320 .27
9 

.21
1 

.20
3 

.191 .1
71 

.32
1 

.22
4 

.021 .08
6 

.30
0 

.10
6 

.17
7 

.211 .09
5 

.22
7 

.049 .086 .001 .155 
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F1. Es vienmēr izvirzu sasniedzamos mērķus 

sezonai (gadam) 

.40
5 

.39
6 

.243 -.019 .08
9 

.27
1 

.26
4 

.17
8 

.287 .45
2 

.176 .170 .21
6 

.240 .00
8 

-.031 .22
8 

.16
9 

.044 .16
3 

F2. Es vienmēr izvirzu un vienojos ar 
audzēkņiem par sasniedzamajiem mērķiem 

.30
2 

.17
9 

.195 -.002 .05
3 

.06
9 

.21
3 

.13
8 

.220 .15
9 

.124 .101 .14
0 

.198 -
.02
6 

-.033 .16
7 

.12
0 

.066 .15
4 

 F3. Es vienmēr izvirzu sasniedzamos mērķus 

katrai nodarbībai 

.12
1 

.21
6 

.192 .070 .02
4 

.20
3 

.27
9 

.18
5 

.236 .17
0 

.167 .068 .13
1 

.064 .03
8 

.049 .08
4 

.13
5 

.071 .15
6 

F4. Uzskatu, ka manā profesionālajā darbībā ir 

svarīgi veicināt pilnvērtīgu un harmonisku 

.19
9 

.20
7 

.231 -.033 .06
4 

.31
2 

.27
1 

.26
1 

.195 .25
0 

.172 .180 .17
1 

.221 .20
9 

.069 .14
8 

.25
9 

.104 .19
6 



 

  L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L1

0 

M1 M2 M

3 

M4 M

5 

M6 M

7 

M

8 

M9 M

10 

(fizisku, garīgu, psiholoģisku, sociālu) 

personības attīstību 

F5. Man ir svarīgs godīgums (pret 
audzēkņiem, vecākiem, kolēģiem) 

.29
8 

.22
1 

.259 .097 .07
7 

.30
3 

.38
7 

.33
4 

.229 .26
6 

.276 .251 .29
1 

.219 .23
2 

.198 .24
9 

.34
9 

.156 .17
3 

F6. Augsti vērtēju un cenšos veicināt savos 

audzēkņos cieņu un atbildības izjūtu 
.32
7 

.29
2 

.387 .056 .11
9 

.36
0 

.40
0 

.37
9 

.363 .39
5 

.223 .220 .27
6 

.227 .15
6 

.113 .18
5 

.33
4 

.218 .18
8 

F7. Nebaidos izteikt savas domas un viedokli 

par savas profesijas nozīmīgumu un 

nepieciešamību 

.32
4 

.22
7 

.283 .057 .16
2 

.23
3 

.30
6 

.25
1 

.292 .29
3 

.222 .262 .23
9 

.284 .19
8 

.161 .08
9 

.27
5 

.173 .20
2 

F8. Uzskatu, ka etiķete un uzvedības kultūra 
nav novecojuši termini 

.24
6 

.23
5 

.229 .203 .16
1 

.27
2 

.37
6 

.40
6 

.216 .18
0 

.263 .226 .27
2 

.240 .16
0 

.176 .12
3 

.21
3 

.179 .30
1 

F9. Bieži saskaros ar to, ka sabiedrība (vecāki, 

vadība, audzēkņi, sociālo tīklu lietotāji) 

nesaprot manas profesijas specifiku 

.07
0 

-
.07
3 

.119 -.041 .01
1 

.07
3 

.15
8 

.12
2 

.104 .11
0 

.108 .089 .11
3 

.056 .08
6 

.000 .09
0 

.11
7 

.109 .11
0 

F10. Mani neietekmē neprofesionāli viedokļi un 
norādījumi par manis radītajām dejām 

.20
9 

.26
4 

.078 .098 .09
4 

.15
6 

.21
7 

.18
7 

.211 .27
8 

.179 .135 .17
4 

.218 .17
0 

.176 .12
0 

.25
3 

.097 .06
9 

ZP1. Es atceros savus skolotājus un varu 
izvērtēt, ar kādiem paņēmieniem es vēlos 

strādāt un kādi lai paliek pagātnē un nav 

aktuāli 

.22
5 

.22
2 

.201 .071 .06
8 

.20
6 

.30
6 

.20
4 

.283 .21
8 

.204 .189 .26
1 

.264 .11
8 

.141 .10
1 

.32
3 

.174 .20
1 

ZP2. Iegūtās prasmes un zināšanas augstskolā 
integrēju savā profesionālajā darbībā 

.17
8 

.13
3 

.258 .157 -
.00
1 

.26
0 

.15
1 

.15
0 

.046 .22
5 

.085 .163 .18
4 

.146 .20
1 

.188 .13
0 

.23
1 

.205 .01
9 

ZP3. Uzskatu, ka mana profesija paredz 
nepārtrauktu sevis pilnveidošanu 

.12
3 

.05
7 

.203 .079 -
.02
1 

.24
9 

.26
5 

.24
8 

.085 .16
7 

.141 .232 .18
5 

.142 .28
1 

.083 .12
7 

.35
5 

.248 .09
4 

ZP4. Apgūtās zināšanas un prasmes pedagoģijā 

radoši lietoju savā profesionālajā darbībā 

.27
2 

.26
8 

.257 .167 .11
6 

.21
0 

.25
3 

.23
1 

.169 .28
4 

.216 .187 .20
3 

.277 .14
4 

.133 .16
8 

.31
2 

.110 .22
2 

ZP5. Savu profesionālo darbību organizēju kā 

audzināšanas procesu 

.27
4 

.24
9 

.372 .129 .10
8 

.23
0 

.34
8 

.32
7 

.114 .24
5 

.162 .255 .26
5 

.271 .09
7 

.083 .09
5 

.18
2 

.202 .18
5 

ZP6. Nodarbībā izvēlos pedagoģiskos 

paņēmienus atbilstoši dejotāju vecumam 

.35
1 

.29
6 

.404 .079 .12
0 

.28
0 

.38
5 

.36
0 

.368 .24
3 

.217 .218 .28
0 

.384 .10
4 

.098 .09
8 

.24
9 

.135 .23
0 

ZP7. Iegūtās zināšanas un prasmes par dejas 

kompozīciju laikā, telpā un līmeņos lietoju 
savu horeogrāfiju veidošanā 

.15
6 

.05
4 

.144 .125 .17
5 

.21
4 

.14
4 

.16
6 

.148 .17
8 

.346 .352 .39
2 

.417 .30
8 

.113 .16
4 

.48
9 

.311 .22
7 

ZP8. Man ir būtiski rast pamatojumu kustību 

valodas izvēlei 

.20
3 

.15
1 

.240 .115 .07
9 

.23
2 

.40
6 

.33
9 

.117 .09
6 

.178 .290 .32
7 

.254 .19
0 

.050 .07
6 

.32
9 

.328 .33
1 

ZP9. Respektēju, bet kritiski analizēju savu 

dejas pedagogu darbību (to pedagogu, kuri 
mācījuši mani) 

.11
6 

.05
1 

.113 .020 -
.05
6 

.21
5 

.24
7 

.20
7 

.150 .13
3 

.162 .080 .19
6 

.218 .05
4 

-.036 .21
2 

.18
7 

.124 .18
6 

ZP1

0. 

Man ir svarīgi dejas kompozīcijas 

elementus veidot kā simbolus dejas idejas 

atklāsmei 

.19
3 

.13
8 

.225 .132 .18
5 

.30
7 

.29
4 

.29
4 

.216 .15
5 

.296 .289 .34
7 

.229 .20
1 

.141 .14
3 

.25
4 

.388 .27
3 

L1. Esmu atbildīgs par sava kolektīva 

sabiedrisko dzīvi un koncertdarbību 
1.0
00 

.58
7 

.371 .075 .18
2 

.27
3 

.32
4 

.28
2 

.481 .49
7 

.144 .252 .21
2 

.229 .09
2 

.057 .27
9 

.11
6 

.101 .26
8 



 

  L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L1

0 

M1 M2 M

3 

M4 M

5 

M6 M

7 

M

8 

M9 M

10 

L2. Man nesagādā grūtības organizēt 

pasākumus, jo tie ir manas profesionālās 
darbības daļa 

.58
7 

1.0
00 

.318 .127 .25
8 

.32
9 

.41
2 

.31
8 

.476 .52
9 

.227 .178 .15
6 

.246 .04
9 

.020 .22
5 

.19
2 

.087 .22
7 

L3. Deju skolotāja ikdienas darbā 

neapšaubāmi ietilpst arī audzinātāja 

pienākumi 

.37
1 

.31
8 

1.00
0 

.138 .13
6 

.46
5 

.44
1 

.43
1 

.243 .27
0 

.075 .204 .13
1 

.110 .01
2 

.065 .13
7 

.11
5 

.172 .18
1 

L4. Uzskatu, ka deju pedagogam jābūt arī 

horeogrāfam 
.07
5 

.12
7 

.138 1.00
0 

.30
9 

.40
4 

.18
8 

.17
1 

.066 .04
9 

.311 .356 .26
3 

.275 .29
4 

.565 .08
6 

.20
3 

.305 .21
0 

L5. Gadā pats/pati izveidoju vismaz 3 jaunas 

dejas 

.18
2 

.25
8 

.136 .309 1.0
00 

.25
8 

.12
7 

.07
6 

.197 .19
6 

.584 .516 .44
5 

.454 .41
5 

.281 .18
1 

.31
5 

.334 .18
6 

L6. Uzskatu, ka deju pedagoga pienākumos 

ietilpst veicināt audzēkņu fizisku, garīgu, 

psiholoģisku un sociālu attīstību 

.27
3 

.32
9 

.465 .404 .25
8 

1.0
00 

.50
1 

.41
9 

.258 .26
3 

.231 .285 .28
1 

.255 .24
1 

.180 .25
0 

.34
9 

.318 .17
5 

L7. Dejas apguves procesā rosinu dejotājus 

pievērst uzmanību savstarpējām attiecībām 
.32
4 

.41
2 

.441 .188 .12
7 

.50
1 

1.0
00 

.77
4 

.380 .36
6 

.236 .237 .22
2 

.260 .14
2 

.011 .23
7 

.27
2 

.201 .33
6 

L8. Dejas apguves procesā pievēršu uzmanību 

dejotāju savstarpējām attiecībām 
.28
2 

.31
8 

.431 .171 .07
6 

.41
9 

.77
4 

1.0
00 

.303 .26
5 

.213 .264 .18
5 

.257 .19
6 

.098 .15
0 

.23
2 

.279 .36
7 

L9. Savlaicīgi plānoju sava kolektīva galvenos 

notikumus 
.48
1 

.47
6 

.243 .066 .19
7 

.25
8 

.38
0 

.30
3 

1.00
0 

.50
3 

.272 .251 .29
2 

.326 .11
5 

.095 .24
8 

.22
3 

.122 .31
1 

L10 Konkrētu pasākumu organizēšanas laikā 

sadarbojos ar partneriem (telpu 
īpašniekiem, apskaņotājiem, šuvēju, 

operātoru, fotogrāfu, scenogrāfu, 

gaismotāju u.c.) 

.49
7 

.52
9 

.270 .049 .19
6 

.26
3 

.36
6 

.26
5 

.503 1.0
00 

.338 .191 .23
1 

.318 .17
0 

.106 .32
9 

.20
5 

.094 .10
9 

M1. Meklēju un radu jaunus horeogrāfiskos 
risinājumus, idejas un paņēmienus 

.14
4 

.22
7 

.075 .311 .58
4 

.23
1 

.23
6 

.21
3 

.272 .33
8 

1.00
0 

.608 .65
5 

.618 .54
1 

.328 .17
1 

.49
3 

.519 .27
9 

M2. Jaunu deju veidošanu jūtu kā iekšēju 
nepieciešamību 

.25
2 

.17
8 

.204 .356 .51
6 

.28
5 

.23
7 

.26
4 

.251 .19
1 

.608 1.00
0 

.75
6 

.559 .52
9 

.386 .17
0 

.57
6 

.569 .28
8 

M3. Savos iestudējumos un horeogrāfijās 

atklāju daudzveidīgas tēmas gan ar ierastu 

kustību valodu, gan ar jauniem 
paņēmieniem 

.21
2 

.15
6 

.131 .263 .44
5 

.28
1 

.22
2 

.18
5 

.292 .23
1 

.655 .756 1.0
00 

.623 .51
7 

.282 .16
1 

.58
6 

.575 .28
6 

M4. Man ir prasmes dejas kompozīcijā, un es 

tās regulāri pielietoju savā praktiskajā 

darbībā 

.22
9 

.24
6 

.110 .275 .45
4 

.25
5 

.26
0 

.25
7 

.326 .31
8 

.618 .559 .62
3 

1.00
0 

.61
5 

.290 .20
6 

.47
8 

.378 .32
4 

M5. Veidojot horeogrāfijas, esmu gatavs/va 

deju žanru/stilu sintēzei 

.09
2 

.04
9 

.012 .294 .41
5 

.24
1 

.14
2 

.19
6 

.115 .17
0 

.541 .529 .51
7 

.615 1.0
00 

.365 .09
3 

.48
2 

.409 .22
8 

M6. Domāju – katram deju pedagogam ir 

jārada savas oriģinālhoreogrāfijas 
.05
7 

.02
0 

.065 .565 .28
1 

.18
0 

.01
1 

.09
8 

.095 .10
6 

.328 .386 .28
2 

.290 .36
5 

1.00
0 

.12
7 

.31
5 

.316 .19
1 

M7. Uzskatu, ka profesionālam deju 

pedagogam nav pieļaujams izmantot citu 

horeogrāfu radītās kustību kombinācijas 
savu oriģinālhoreogrāfiju veidošanai 

.27
9 

.22
5 

.137 .086 .18
1 

.25
0 

.23
7 

.15
0 

.248 .32
9 

.171 .170 .16
1 

.206 .09
3 

.127 1.0
00 

.26
4 

.182 .19
4 

M8. Savu ierasto kustību valodu periodiski 

cenšos atjaunināt un papildināt 

.11
6 

.19
2 

.115 .203 .31
5 

.34
9 

.27
2 

.23
2 

.223 .20
5 

.493 .576 .58
6 

.478 .48
2 

.315 .26
4 

1.0
00 

.500 .20
0 



 

  L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L1

0 

M1 M2 M

3 

M4 M

5 

M6 M

7 

M

8 

M9 M

10 

M9. Savās jaunrades dejās cenšos atklāt gan 

personiski, gan sociāli nozīmīgas tēmas 

.10
1 

.08
7 

.172 .305 .33
4 

.31
8 

.20
1 

.27
9 

.122 .09
4 

.519 .569 .57
5 

.378 .40
9 

.316 .18
2 

.50
0 

1.00
0 

.31
0 

M10. Neatbalstu praksi formāli veidot 

horeogrāfijas, uzvedumus, izrādes 

.26
8 

.22
7 

.181 .210 .18
6 

.17
5 

.33
6 

.36
7 

.311 .10
9 

.279 .288 .28
6 

.324 .22
8 

.191 .19
4 

.20
0 

.310 1.0
00 

A1. Apmeklēju meistarklases, kursus, 

seminārus. 

.27
4 

.24
0 

.052 .124 .21
7 

.22
6 

.30
9 

.16
9 

.154 .32
8 

.349 .329 .26
2 

.307 .30
7 

.068 .24
6 

.34
7 

.233 .19
7 

A2. Pats/pati organizēju meistarklases, kursus, 

seminārus. 

.19
1 

.24
1 

-.017 .037 .26
0 

.12
2 

.14
6 

.09
1 

.187 .30
7 

.318 .270 .31
6 

.269 .22
6 

.151 .18
2 

.26
2 

.214 .17
2 

A3. Esmu punktuāls/la, vienmēr ievēroju 
nodarbību sākumu un beigas. 

.36
6 

.33
4 

.218 .135 .08
7 

.27
4 

.33
0 

.26
2 

.363 .22
6 

.134 .078 .10
9 

.222 .02
9 

.072 .13
7 

.18
3 

.071 .28
1 

A4. Nav pieļaujams, ka deju pedagogs kavē 
nodarbību sākumu. 

.31
8 

.20
0 

.265 .073 .12
2 

.21
1 

.26
5 

.29
5 

.236 .14
9 

.133 .150 .12
6 

.229 .07
5 

.119 .20
6 

.04
0 

.070 .28
5 

A5. Uz nodarbībām vienmēr ierodos 
sagatavojies un vismaz 10 minūtes agrāk 

.33
8 

.34
4 

.202 .158 .02
2 

.22
9 

.33
8 

.32
9 

.344 .20
5 

.141 .065 .04
4 

.186 .04
7 

.169 .08
9 

.14
1 

.057 .17
0 

A6.  Uzskatu, ka deju nodarbību laikā pedagogs 
nedrīkst zaudēt savaldību. 

.29
2 

.22
3 

.270 .188 .11
5 

.30
9 

.28
4 

.29
5 

.315 .16
7 

.213 .155 .11
2 

.133 .16
5 

.282 .17
1 

.22
2 

.164 .21
7 

A7. Nemēdzu aizmuguriski kritizēt kolēģus un 

viņu vadītos kolektīvus. 
.20
8 

.20
8 

.135 .034 .15
4 

.07
4 

.16
0 

.18
7 

.210 .15
4 

.179 .153 .16
8 

.124 .09
4 

.081 .26
7 

.17
5 

.102 .18
4 

A8. Iesaistos projektos, pasākumu 

organizēšanā, profesionālajās 

organizācijās. 

.30
8 

.34
5 

.141 .140 .15
7 

.22
4 

.29
7 

.22
8 

.260 .41
6 

.389 .261 .32
5 

.360 .28
5 

.145 .16
4 

.35
5 

.303 .25
3 

A9. Dejotāju vecumposms nosaka dejas tēla 
izveidi. 

.43
5 

.38
5 

.313 -.037 .13
4 

.31
8 

.37
0 

.26
9 

.335 .43
8 

.171 .161 .17
1 

.241 .09
4 

-.050 .28
8 

.15
0 

.050 .14
9 

A10. Vienmēr ievēroju skatuves estētiku. .48
4 

.38
4 

.306 .025 .14
7 

.27
5 

.30
0 

.26
0 

.415 .41
2 

.130 .133 .18
8 

.249 .08
7 

.064 .21
1 

.19
1 

.108 .26
1 

T1. Komunicēju ar vecākiem, kolēģiem un 

dejas mākslas interesentiem, informēju tos 

par jaunumiem un aktualitātēm dejas 
mākslas pasaulē un kolektīva darbībā 

.39
3 

.40
4 

.148 .125 .16
3 

.22
3 

.33
7 

.24
4 

.432 .43
5 

.296 .285 .29
2 

.300 .14
4 

.128 .15
4 

.25
6 

.213 .28
8 

T2. Veidoju dažādus informatīvus materiālus 

(reklāmas rullīšus, informācijas bukletus, 

skrejlapas, plakātus) 

.26
7 

.30
5 

.038 .076 .20
6 

.14
6 

.18
5 

.13
9 

.254 .25
8 

.245 .244 .24
3 

.210 .14
4 

.102 .20
1 

.25
7 

.262 .16
6 

T3. Domāju, ka ārējais izskats ir svarīgs, tāpēc 

par to pastāvīgi rūpējos 
.30
9 

.29
9 

.154 .183 .12
3 

.17
5 

.29
2 

.22
0 

.318 .30
3 

.248 .260 .24
8 

.206 .07
2 

.129 .14
2 

.28
6 

.134 .16
1 

T4. Saprotu, ka mana attieksme un rīcība 

ietekmē dejotāju personības 

.26
4 

.26
6 

.377 .259 .18
9 

.44
7 

.46
9 

.36
7 

.284 .24
1 

.169 .259 .20
0 

.167 .12
7 

.179 .14
4 

.30
9 

.202 .30
1 

T5. Protu kontrolēt savas emocijas saskarsmē 

ar dejotājiem 
.19
1 

.24
7 

.139 .157 .18
8 

.25
6 

.19
4 

.13
9 

.215 .21
9 

.341 .237 .28
4 

.363 .27
0 

.191 .09
8 

.34
4 

.261 .26
1 

T6. Sekoju līdz un apmeklēju profesionālajai 

izaugsmei nepieciešamos pasākumus 
(dejas dienas, viesizrādes, koncertus u.c.) 

.31
5 

.23
4 

.173 .101 .15
5 

.23
3 

.28
7 

.15
0 

.271 .37
4 

.353 .369 .31
6 

.213 .20
4 

.121 .21
4 

.31
0 

.319 .16
5 

T7. Pastāvīgi rūpējos par savu fizisko formu .22
6 

.20
3 

.131 .212 .30
7 

.18
1 

.23
0 

.15
2 

.227 .35
9 

.415 .372 .31
1 

.287 .29
8 

.269 .12
9 

.44
3 

.263 .13
9 

T8. Esmu izkopis/usi savu individuālo stilu 

ārējā izskatā 
.21
3 

.26
2 

.128 .173 .20
4 

.18
5 

.26
1 

.21
1 

.221 .29
3 

.357 .296 .29
4 

.301 .18
2 

.197 .06
3 

.33
2 

.149 .12
9 



 

  L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L1

0 

M1 M2 M

3 

M4 M

5 

M6 M

7 

M

8 

M9 M

10 

T9. Uzskatu sevi par komunikablu, 

sadarbojoties ar audzēkņiem, vecākiem, 
kolēģiem, sociālo tīklu lietotājiem 

.35
9 

.46
6 

.296 .188 .17
5 

.32
8 

.34
6 

.26
3 

.390 .38
2 

.322 .222 .22
7 

.273 .23
2 

.235 .07
4 

.22
9 

.068 .20
2 

T10. Labprātāk nodarbībās izvēlos pats/pati 

demonstrēt kustību kombinācijas un 

elementus 

.31
8 

.34
4 

.232 .160 .20
8 

.22
5 

.28
9 

.22
5 

.257 .20
7 

.186 .282 .16
7 

.234 .14
5 

.166 .05
0 

.09
6 

.041 .18
8 

 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A1

0 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T1

0 

F1. Es vienmēr izvirzu sasniedzamos mērķus 

sezonai (gadam) 

.278 .168 .24
4 

.14
4 

.17
5 

.189 .068 .22
5 

.37
1 

.39
0 

.33
5 

.17
6 

.22
9 

.210 .070 .26
1 

.172 .13
0 

.24
2 

.32
0 

F2. Es vienmēr izvirzu un vienojos ar 

audzēkņiem par sasniedzamajiem mērķiem 

.181 .004 .20
0 

.22
3 

.14
3 

.078 .161 .09
1 

.10
9 

.27
0 

.21
8 

.05
0 

.16
9 

.139 .076 .18
0 

.172 .12
0 

.05
3 

.27
9 

 F3. Es vienmēr izvirzu sasniedzamos mērķus 
katrai nodarbībai 

.100 .006 .25
1 

.09
2 

.22
1 

.171 .175 .10
9 

.07
9 

.15
7 

.17
9 

.08
8 

.09
3 

.263 .178 .17
8 

.205 .10
2 

.20
9 

.21
1 

F4. Uzskatu, ka manā profesionālajā darbībā ir 
svarīgi veicināt pilnvērtīgu un harmonisku 

(fizisku, garīgu, psiholoģisku, sociālu) 

personības attīstību 

.184 -.010 .14
4 

.14
9 

.19
5 

.248 .121 .19
4 

.19
2 

.25
2 

.19
9 

.08
4 

.17
3 

.315 .200 .20
9 

.144 .13
6 

.16
5 

.20
3 

F5. Man ir svarīgs godīgums (pret audzēkņiem, 
vecākiem, kolēģiem) 

.228 .140 .19
7 

.27
5 

.23
1 

.357 .229 .22
8 

.25
6 

.22
3 

.13
8 

.10
9 

.14
2 

.458 .274 .24
3 

.194 .15
9 

.31
6 

.19
1 

F6. Augsti vērtēju un cenšos veicināt savos 

audzēkņos cieņu un atbildības izjūtu 
.173 .134 .22

5 

.23
2 

.25
7 

.222 .214 .24
5 

.38
0 

.35
0 

.26
9 

.17
9 

.25
2 

.475 .287 .21
0 

.237 .18
0 

.31
2 

.17
1 

F7. Nebaidos izteikt savas domas un viedokli par 

savas profesijas nozīmīgumu un 

nepieciešamību 

.201 .206 .32
0 

.23
9 

.20
3 

.281 .194 .25
4 

.23
0 

.38
8 

.32
3 

.16
7 

.38
2 

.239 .213 .31
0 

.341 .28
8 

.36
0 

.32
1 

F8. Uzskatu, ka etiķete un uzvedības kultūra nav 
novecojuši termini 

.060 .048 .30
8 

.21
0 

.24
8 

.295 .240 .14
6 

.27
2 

.26
8 

.18
6 

.03
1 

.25
0 

.338 .165 .08
3 

.177 .15
7 

.28
2 

.22
4 

F9. Bieži saskaros ar to, ka sabiedrība (vecāki, 

vadība, audzēkņi, sociālo tīklu lietotāji) 

nesaprot manas profesijas specifiku 

.069 .089 .01
4 

-
.06
3 

-
.01
4 

-.014 -.044 .19
9 

.09
8 

.02
9 

-
.02
0 

-
.02
9 

.01
1 

.075 .139 .13
3 

.179 .19
9 

.07
2 

.02
1 

F10. Mani neietekmē neprofesionāli viedokļi un 
norādījumi par manis radītajām dejām 

.112 .179 .31
6 

.04
6 

.20
2 

.185 .100 .13
7 

.16
9 

.21
8 

.15
7 

.16
9 

.27
9 

.087 .072 .11
0 

.290 .32
0 

.25
3 

.08
6 

ZP1. Es atceros savus skolotājus un varu izvērtēt, 

ar kādiem paņēmieniem es vēlos strādāt un 

kādi lai paliek pagātnē un nav aktuāli 

.123 .130 .28
5 

.17
9 

.25
3 

.233 .050 .17
7 

.21
1 

.21
5 

.21
1 

.13
1 

.17
5 

.390 .304 .19
7 

.326 .25
3 

.37
9 

.30
0 

ZP2. Iegūtās prasmes un zināšanas augstskolā 
integrēju savā profesionālajā darbībā 

.046 .041 .06
8 

.09
8 

.03
9 

.089 .110 .05
8 

.22
8 

.17
7 

.13
1 

.08
2 

.03
3 

.226 .146 .14
2 

.150 .07
6 

.10
7 

.10
6 

ZP3. Uzskatu, ka mana profesija paredz 
nepārtrauktu sevis pilnveidošanu 

.225 .034 .11
5 

.07
9 

.17
1 

.295 .187 .18
9 

.14
4 

.20
3 

.19
6 

.11
6 

.18
1 

.327 .227 .24
9 

.272 .19
5 

.19
3 

.17
7 

ZP4. Apgūtās zināšanas un prasmes pedagoģijā 
radoši lietoju savā profesionālajā darbībā 

.319 .123 .23
1 

.18
1 

.26
5 

.243 .192 .28
7 

.25
4 

.32
9 

.35
9 

.23
6 

.31
5 

.243 .237 .23
5 

.248 .32
0 

.25
4 

.21
1 

ZP5. Savu profesionālo darbību organizēju kā 
audzināšanas procesu 

.150 .102 .11
4 

.15
9 

.08
7 

.185 .118 .27
1 

.30
8 

.24
6 

.26
2 

.18
5 

.20
3 

.184 .093 .11
3 

.177 .24
7 

.23
6 

.09
5 



 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A1

0 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T1

0 

ZP6. Nodarbībā izvēlos pedagoģiskos paņēmienus 

atbilstoši dejotāju vecumam 

.165 .095 .45
5 

.34
9 

.42
7 

.378 .274 .15
3 

.39
3 

.45
9 

.31
4 

.17
7 

.35
2 

.337 .345 .14
7 

.220 .30
0 

.31
8 

.22
7 

ZP7. Iegūtās zināšanas un prasmes par dejas 

kompozīciju laikā, telpā un līmeņos lietoju 
savu horeogrāfiju veidošanā 

.107 .083 .15
6 

.18
5 

.14
2 

.060 .145 .20
4 

.21
1 

.21
6 

.09
7 

.13
5 

.11
8 

.270 .199 .13
2 

.250 .15
4 

.16
3 

.04
9 

ZP8. Man ir būtiski rast pamatojumu kustību 

valodas izvēlei 

.177 .114 .14
7 

.17
6 

.12
9 

.106 .199 .24
3 

.21
1 

.29
6 

.22
7 

.11
9 

.17
4 

.362 .257 .23
4 

.243 .18
3 

.10
3 

.08
6 

ZP9. Respektēju, bet kritiski analizēju savu dejas 

pedagogu darbību (to pedagogu, kuri 

mācījuši mani) 

.156 .080 .13
0 

.09
9 

.17
7 

.064 .021 .18
6 

.12
9 

.20
7 

.22
9 

.14
0 

.03
6 

.072 .173 .12
7 

.049 .15
2 

.06
1 

.00
1 

ZP1

0. 

Man ir svarīgi dejas kompozīcijas elementus 

veidot kā simbolus dejas idejas atklāsmei 
.099 .012 .20

8 

.18
8 

.14
5 

.144 .129 .16
4 

.16
9 

.25
0 

.22
6 

.13
8 

.03
5 

.246 .106 .15
1 

.093 .02
5 

.08
2 

.15
5 

L1. Esmu atbildīgs par sava kolektīva 

sabiedrisko dzīvi un koncertdarbību 

.274 .191 .36
6 

.31
8 

.33
8 

.292 .208 .30
8 

.43
5 

.48
4 

.39
3 

.26
7 

.30
9 

.264 .191 .31
5 

.226 .21
3 

.35
9 

.31
8 

L2. Man nesagādā grūtības organizēt pasākumus, 

jo tie ir manas profesionālās darbības daļa 

.240 .241 .33
4 

.20
0 

.34
4 

.223 .208 .34
5 

.38
5 

.38
4 

.40
4 

.30
5 

.29
9 

.266 .247 .23
4 

.203 .26
2 

.46
6 

.34
4 

L3. Deju skolotāja ikdienas darbā neapšaubāmi 

ietilpst arī audzinātāja pienākumi 

.052 -.017 .21
8 

.26
5 

.20
2 

.270 .135 .14
1 

.31
3 

.30
6 

.14
8 

.03
8 

.15
4 

.377 .139 .17
3 

.131 .12
8 

.29
6 

.23
2 

L4. Uzskatu, ka deju pedagogam jābūt arī 

horeogrāfam 

.124 .037 .13
5 

.07
3 

.15
8 

.188 .034 .14
0 

-
.03
7 

.02
5 

.12
5 

.07
6 

.18
3 

.259 .157 .10
1 

.212 .17
3 

.18
8 

.16
0 

L5. Gadā pats/pati izveidoju vismaz 3 jaunas 

dejas 

.217 .260 .08
7 

.12
2 

.02
2 

.115 .154 .15
7 

.13
4 

.14
7 

.16
3 

.20
6 

.12
3 

.189 .188 .15
5 

.307 .20
4 

.17
5 

.20
8 

L6. Uzskatu, ka deju pedagoga pienākumos 

ietilpst veicināt audzēkņu fizisku, garīgu, 
psiholoģisku un sociālu attīstību 

.226 .122 .27
4 

.21
1 

.22
9 

.309 .074 .22
4 

.31
8 

.27
5 

.22
3 

.14
6 

.17
5 

.447 .256 .23
3 

.181 .18
5 

.32
8 

.22
5 

L7. Dejas apguves procesā rosinu dejotājus 

pievērst uzmanību savstarpējām attiecībām 
.309 .146 .33

0 

.26
5 

.33
8 

.284 .160 .29
7 

.37
0 

.30
0 

.33
7 

.18
5 

.29
2 

.469 .194 .28
7 

.230 .26
1 

.34
6 

.28
9 

L8. Dejas apguves procesā pievēršu uzmanību 

dejotāju savstarpējām attiecībām 
.169 .091 .26

2 

.29
5 

.32
9 

.295 .187 .22
8 

.26
9 

.26
0 

.24
4 

.13
9 

.22
0 

.367 .139 .15
0 

.152 .21
1 

.26
3 

.22
5 

L9. Savlaicīgi plānoju sava kolektīva galvenos 

notikumus 

.154 .187 .36
3 

.23
6 

.34
4 

.315 .210 .26
0 

.33
5 

.41
5 

.43
2 

.25
4 

.31
8 

.284 .215 .27
1 

.227 .22
1 

.39
0 

.25
7 

L10 Konkrētu pasākumu organizēšanas laikā 

sadarbojos ar partneriem (telpu īpašniekiem, 
apskaņotājiem, šuvēju, operātoru, fotogrāfu, 

scenogrāfu, gaismotāju u.c.) 

.328 .307 .22
6 

.14
9 

.20
5 

.167 .154 .41
6 

.43
8 

.41
2 

.43
5 

.25
8 

.30
3 

.241 .219 .37
4 

.359 .29
3 

.38
2 

.20
7 

M1. Meklēju un radu jaunus horeogrāfiskos 

risinājumus, idejas un paņēmienus 

.349 .318 .13
4 

.13
3 

.14
1 

.213 .179 .38
9 

.17
1 

.13
0 

.29
6 

.24
5 

.24
8 

.169 .341 .35
3 

.415 .35
7 

.32
2 

.18
6 

M2. Jaunu deju veidošanu jūtu kā iekšēju 
nepieciešamību 

.329 .270 .07
8 

.15
0 

.06
5 

.155 .153 .26
1 

.16
1 

.13
3 

.28
5 

.24
4 

.26
0 

.259 .237 .36
9 

.372 .29
6 

.22
2 

.28
2 

M3. Savos iestudējumos un horeogrāfijās atklāju 
daudzveidīgas tēmas gan ar ierastu kustību 

valodu, gan ar jauniem paņēmieniem 

.262 .316 .10
9 

.12
6 

.04
4 

.112 .168 .32
5 

.17
1 

.18
8 

.29
2 

.24
3 

.24
8 

.200 .284 .31
6 

.311 .29
4 

.22
7 

.16
7 

M4. Man ir prasmes dejas kompozīcijā, un es tās 

regulāri pielietoju savā praktiskajā darbībā 

.307 .269 .22
2 

.22
9 

.18
6 

.133 .124 .36
0 

.24
1 

.24
9 

.30
0 

.21
0 

.20
6 

.167 .363 .21
3 

.287 .30
1 

.27
3 

.23
4 



 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A1

0 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T1

0 

M5. Veidojot horeogrāfijas, esmu gatavs/va deju 

žanru/stilu sintēzei 

.307 .226 .02
9 

.07
5 

.04
7 

.165 .094 .28
5 

.09
4 

.08
7 

.14
4 

.14
4 

.07
2 

.127 .270 .20
4 

.298 .18
2 

.23
2 

.14
5 

M6. Domāju – katram deju pedagogam ir jārada 

savas oriģinālhoreogrāfijas 

.068 .151 .07
2 

.11
9 

.16
9 

.282 .081 .14
5 

-
.05
0 

.06
4 

.12
8 

.10
2 

.12
9 

.179 .191 .12
1 

.269 .19
7 

.23
5 

.16
6 

M7. Uzskatu, ka profesionālam deju pedagogam 

nav pieļaujams izmantot citu horeogrāfu 

radītās kustību kombinācijas savu 
oriģinālhoreogrāfiju veidošanai 

.246 .182 .13
7 

.20
6 

.08
9 

.171 .267 .16
4 

.28
8 

.21
1 

.15
4 

.20
1 

.14
2 

.144 .098 .21
4 

.129 .06
3 

.07
4 

.05
0 

M8. Savu ierasto kustību valodu periodiski 

cenšos atjaunināt un papildināt 

.347 .262 .18
3 

.04
0 

.14
1 

.222 .175 .35
5 

.15
0 

.19
1 

.25
6 

.25
7 

.28
6 

.309 .344 .31
0 

.443 .33
2 

.22
9 

.09
6 

M9. Savās jaunrades dejās cenšos atklāt gan 

personiski, gan sociāli nozīmīgas tēmas 

.233 .214 .07
1 

.07
0 

.05
7 

.164 .102 .30
3 

.05
0 

.10
8 

.21
3 

.26
2 

.13
4 

.202 .261 .31
9 

.263 .14
9 

.06
8 

.04
1 

M10. Neatbalstu praksi formāli veidot 

horeogrāfijas, uzvedumus, izrādes 

.197 .172 .28
1 

.28
5 

.17
0 

.217 .184 .25
3 

.14
9 

.26
1 

.28
8 

.16
6 

.16
1 

.301 .261 .16
5 

.139 .12
9 

.20
2 

.18
8 

A1. Apmeklēju meistarklases, kursus, seminārus. 1.00
0 

.457 .14
3 

.14
7 

.18
6 

.220 .117 .43
3 

.26
1 

.21
6 

.37
6 

.30
2 

.23
6 

.208 .294 .49
9 

.301 .22
8 

.23
3 

.25
7 

A2. Pats/pati organizēju meistarklases, kursus, 
seminārus. 

.457 1.00
0 

.13
1 

.13
0 

.07
6 

.088 .170 .44
5 

.15
4 

.12
6 

.29
8 

.50
6 

.16
3 

.030 .214 .29
8 

.232 .24
3 

.29
9 

.06
0 

A3. Esmu punktuāls/la, vienmēr ievēroju 
nodarbību sākumu un beigas. 

.143 .131 1.0
00 

.35
8 

.59
3 

.285 .126 .08
3 

.20
4 

.33
8 

.22
0 

.17
6 

.22
2 

.204 .134 .09
6 

.156 .16
4 

.23
5 

.21
6 

A4. Nav pieļaujams, ka deju pedagogs kavē 

nodarbību sākumu. 

.147 .130 .35
8 

1.0
00 

.55
2 

.391 .290 .10
7 

.35
1 

.30
6 

.19
1 

.21
8 

.27
3 

.313 .256 .18
0 

.067 .14
6 

.23
9 

.27
7 

A5. Uz nodarbībām vienmēr ierodos sagatavojies 
un vismaz 10 minūtes agrāk 

.186 .076 .59
3 

.55
2 

1.0
00 

.471 .201 .14
9 

.21
4 

.26
7 

.27
2 

.16
7 

.26
8 

.239 .219 .18
7 

.071 .13
6 

.26
4 

.24
9 

A6.  Uzskatu, ka deju nodarbību laikā pedagogs 
nedrīkst zaudēt savaldību. 

.220 .088 .28
5 

.39
1 

.47
1 

1.00
0 

.368 .23
2 

.25
8 

.35
8 

.23
4 

.19
7 

.30
3 

.448 .429 .18
4 

.241 .13
1 

.26
7 

.24
3 

A7. Nemēdzu aizmuguriski kritizēt kolēģus un 

viņu vadītos kolektīvus. 
.117 .170 .12

6 

.29
0 

.20
1 

.368 1.00
0 

.11
1 

.23
0 

.24
5 

.17
7 

.14
4 

.24
3 

.093 .206 .13
3 

.124 .12
7 

.18
2 

.05
8 

A8. Iesaistos projektos, pasākumu organizēšanā, 

profesionālajās organizācijās. 
.433 .445 .08

3 

.10
7 

.14
9 

.232 .111 1.0
00 

.27
7 

.25
4 

.36
0 

.33
9 

.27
3 

.211 .316 .43
7 

.231 .31
1 

.34
0 

.20
2 

A9. Dejotāju vecumposms nosaka dejas tēla 

izveidi. 
.261 .154 .20

4 

.35
1 

.21
4 

.258 .230 .27
7 

1.0
00 

.52
3 

.25
9 

.19
1 

.31
6 

.290 .110 .26
7 

.202 .23
3 

.29
6 

.23
5 

A10. Vienmēr ievēroju skatuves estētiku. .216 .126 .33
8 

.30
6 

.26
7 

.358 .245 .25
4 

.52
3 

1.0
00 

.37
5 

.15
4 

.38
1 

.409 .263 .23
2 

.289 .27
8 

.28
3 

.27
9 

T1. Komunicēju ar vecākiem, kolēģiem un dejas 

mākslas interesentiem, informēju tos par 
jaunumiem un aktualitātēm dejas mākslas 

pasaulē un kolektīva darbībā 

.376 .298 .22
0 

.19
1 

.27
2 

.234 .177 .36
0 

.25
9 

.37
5 

1.0
00 

.39
2 

.42
4 

.236 .155 .32
8 

.268 .26
6 

.38
3 

.26
3 

T2. Veidoju dažādus informatīvus materiālus 

(reklāmas rullīšus, informācijas bukletus, 
skrejlapas, plakātus) 

.302 .506 .17
6 

.21
8 

.16
7 

.197 .144 .33
9 

.19
1 

.15
4 

.39
2 

1.0
00 

.30
5 

.144 .312 .25
8 

.222 .25
5 

.27
1 

.04
4 

T3. Domāju, ka ārējais izskats ir svarīgs, tāpēc 

par to pastāvīgi rūpējos 

.236 .163 .22
2 

.27
3 

.26
8 

.303 .243 .27
3 

.31
6 

.38
1 

.42
4 

.30
5 

1.0
00 

.374 .343 .34
4 

.357 .58
0 

.36
7 

.26
9 



 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A1

0 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T1

0 

T4. Saprotu, ka mana attieksme un rīcība 

ietekmē dejotāju personības 

.208 .030 .20
4 

.31
3 

.23
9 

.448 .093 .21
1 

.29
0 

.40
9 

.23
6 

.14
4 

.37
4 

1.00
0 

.408 .22
8 

.394 .26
5 

.32
4 

.33
7 

T5. Protu kontrolēt savas emocijas saskarsmē ar 

dejotājiem 

.294 .214 .13
4 

.25
6 

.21
9 

.429 .206 .31
6 

.11
0 

.26
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3.pielikums 

Intervija ar Baibu Šteinu 

1.Kas ir svarīgs deju pedagoga darbā? 

Svarīgas, protams ir zināšanas un jebkuras dzīvē iegūtās zināšanas ir jāizmanto darbā! Arī jebkura 

profesija paredz nepārtrauktu pilnveidošanos. Tas, ka deju skolotājs ir audzinātājs, tā ir aksioma. 

Īpaši bērnu kolektīvos - galvenais ir audzināšanas darbs, lai veidotos  īstens pasaules pilsonis. 

 .Vai Jūs uzskatāt, ka deju pedagogam jābūt arī horeogrāfam? 

Absolūti kļūdains uzskats! Dejas radīt. Jēdzienam “horeogrāfs” ir precīzi dots formulējums un tam 

pie mums Latvijā atbilst labi ja 10 cilvēku! Var  ne visi un arī nevajag. Tā tomēr ir dievišķa dāvana- 

prast radīt ko jaunu, paliekošu un oriģinālu. Amatnieciski  mūzikas pavadījumā salikt  deju soļus 

un kombinācijas jau cenšas daudzi, bet tos vajadzētu dēvēt par “dejdariem”. V.Birnbauma 

veiksmīgs jaunvārds. Un ko darīt, ja šajā gadā nav iedvesmas? Ir tāda latviešu rotaļdeja, ko 

pārfrazējot varētu dziedāt “cepam, cepam, cepam dejiņas…” Horeogrāfa pašpārliecinātība 

iespējams viņam atvieglo dzīvi, bet  par rezultātu tomēr spriež citi. Ja deju veidošana patiešām ir 

iekšēja nepieciešamība, tad –labi! Bet, ak vai!  Ja ne, tad tās ir mokas dejotājiem un skatītājiem! 

Žanru un stilu sajaukšana jau tagad modē, un tāpēc nereti īsti nevar saprast – vai tā latviešu vai 

bulgāru deja, vai dejotājs mokās īpašās vēdergraizēs. Mūsdienu deju vārtīšanās pa zemi, vai 

dejotājam pakaļ dzenas nikni suņi - skien, skrien, gāžas. Arī par šo jautājumu man nav drošas 

atbildes, jo, mainoties laikiem, droši vien žanru sajaukšanās ir nenovēršama. Un tomēr – visa 

pamatā ir klasiskā baleta tehnika un tomēr zināma žanra robežas. Doma par oriģinālu deju 

veidošanu jau pareiza, bet, ak vai! Cik bieži redzam tieši pretējo! Man pat itin cienījama, pārcelto 

Deju svētku augsta ranga persona atklāti ir teikusi: “Jā, es šo to  “aizņēmos” no Tevis.” Pasargājiet 

mūs no plaģiātiem un dejas “grafomāniem”. Esmu žūrējusi jaunrades skates, kur aiz kauna brīžam 

jālien zem galda. 

3.Ko jūs domājat par deju pedagoga organizatoriskajām prasmēm, piemēram, koncertu 

organizēšanā un sadarbojoties ar citu nozaru partneriem? 

Te pieredzē balstīta atziņa - Jūsu minētie sadarbības partneri, cerams, ir sava amata profesionāļi, 

tāpēc  ir būtiski ņemt vērā viņu domas un ieteikumus, jo nereti, īpaši jauno censoņu, vēlme būt 

“cilvēkam- orķestrim” iedarbojas negatīvi uz rezultātu. Tāpēc, ja iespējams, aiciniet talkā 

profesionālu režisoru, māksliniekus utml. Kas attiecas uz koncertu reklāmu - te atkal jautājums par 

profesionalitāti. Es parasti piedāvāju savas idejas un redzējumu, bet praktiskos darbus veic savas 

jomas profesionāļi. 

4.Vai ārējais izskats ir svarīgs deju pedagogu darbībā? 

Arī šī doma pareiza, bet nedrīkst prevalēt par pārējo, jo citādi var iznākt, kā savulaik mani dejotāji 

izteicās par kādu horeogrāfijas profesori, kas savas pedagoga gaitas uzsāka “Zelta sietiņā” - Viņa/ 

t.i., pedagoģe/ jau nāk pie mums tikai kleitas demonstrēt”. Bērni ļoti precīzi uztver gan labo, gan 

ne tik ļoti.  



 

4.pielikums  

Intervija ar Sandru Vītolu 

1. Ņemot vērā Jūsu plašo pieredzi, strādājot ar studentiem, kas ir galvenais deju pedagoga 

profesijā, uz kā tā balstās? 

Uz savu profesionalitāti. Uz konkrētā deju žanra pārzināšanu. Plus arī pārējo žanru pārzināšanu.  

Un plus, protams, ir noteikti, šī pedagoģija un psiholoģija. Jo bez dejas profesionālajām zināšanām 

nekur tālu netiksim. Ir jāpārzina šie vecuma posmi, bišķin arī psiholoģija, kā kurā vecuma posmā 

kas notiek. 

 . Ko jūs domājat par deju pedagogu kā horeogrāfu?  

Deju pedagogs, jā, viņam ir jābūt arī horeogrāfam. Bet tikpat labi, deju pedagogs var nebūt 

horeogrāfs. Bet, protams, pluss ir tieši tas, ja viņš arī var to darīt. Bet, kā mēs zinām, ne vienmēr 

horeogrāfs ir labs pedagogs un ne vienmēr pedagogs būs labs horeogrāfs. Tā kā vai nu vienam 

izteiktāk vairāk ir viena šī darbības puse, vai otra. Protams, ir ļoti labi, ja to spēj savienot kopā. Bet 

ne vienmēr pedagogam ir jābūt arī horeogrāfam. Tikpat labi viņš var  uzaicināt horeogrāfu no 

malas. Bet, protams, es domāju, ka ar laiku kaut ko jau savam kolektīvam vai savam pulciņam, kā 

mēs teicām kādreiz, var izdomāt vai iestudēt. Kaut vai vecāku pasākumam, saucamajam, lai 

atrādītu, ko bērni dara un mācās.  

Bet, protams, ja mēs strādājam jau tā globālāk, lielākā mērogā uz skatēm, uz konkursiem utt., tad 

protams, tur ir jāizvērtē, vai es pats esmu labs horeogrāfs, vai man tikai tā liekas. Vai jāpaaicina no 

malas kāds. Bet es neteiktu, ka viņam obligāti ir jābūt horeogrāfam. 

3. Kā ir ar kolektīva vadību? Ar organizatoriskajām prasmēm? 

Tās jebkurā gadījumā noteikti būs vajadzīgas. Jo arī deju pedagogam, kaut vai ieejot klasē, šajā 

nodarbībā, viņš jau organizēs gan savu laiku, gan audzēkņu laiku, gan visu nodarbības norisi. Līdz 

ar to, es domāju, tur nav nekāda problēma, arī globālāk, tā plašāk ja ņemam, ka viņš vada kolektīvu. 

Ka viņam ir jāmāk organizēt, saplānot gan ikdienas, gan nedēļas, gan mēneša, gan pusgada, gada 

un vēl uz priekšu darbs. Jāparedz, kad būs mēģinājumi, koncerti, šī te sadarbība ar citu kolektīvu 

vadītājiem. Agri vai vēlu, pie tā nonāk visi deju pedagogi. Viņi jau pārņem šo kolektīvu kā vadītāji. 

4. Kāda ir studenta gatavība šai profesijai, kad viņš uzsāk studijas?  

Ja domā tieši par mūsu programmu, es domāju, ka ir šī pamatbāze. Jo, pirmkārt, jau nāk studēt tie 

dejotāji, kuri bērnībā un jaunībā ir kaut kur darbojušies šajā dejas nozarē. Līdz ar to viņam jau ir 

zināms, kas tas ir, kā šis darbs notiek, kā tas process vispār deju kolektīvā tiek organizēts. Līdz ar 

to arī studiju laikā viņi iziet praksi, kur jau vēl vairāk iepazīst citus kolektīvus, pavēro, kas un kā 

notiek, ne tikai savu, kurā viņš ir dejojis vai darbojies, līdz ar ko es domāju, ka viņam ir šīs 

pamatzināšanas, lai sāktu darboties un darīt. It sevišķi jau, kā saka, students neiet uzreiz kā vadītājs. 

Viņš tomēr sāk kā šis deju skolotājs, kā vadītāja asistents, palīgs. Un tad jau pārņem visas lielās 



 

prasmes. Bet, protams, viss ir no paša cilvēka atkarīgs, vienam ir šie dotumi - būt par skolotāju, 

vadītāju, kādam vienkārši to nav. Viņš varbūt domā, ka grib, bet beigās tāds čiks vien sanāk. 

5. Atgriežoties pie jaunrades, pie jaunu deju veidošanas. Studiju laikā jau ir paredzēts, ka 

studenti veido savas oriģināldejas – kas ir tas, kas traucē viņiem turpināt jaunradi, pabeidzot 

studijas un nonākot savā darba? 

Kā jau es teicu, ne visiem tomēr iekšā ir šis radoši mākslinieciskais potenciāls. Ne katrs var radīt 

skaņdarbu vai gleznu, vai uzrakstīt grāmatu, vai iestudēt deju. Un, ja viņam nav šī potenciāla un 

viņš tajā nejūt sevi, kur vēlētos izpausties, tad viņš arī neiet tālāk un nelaužas tajā ceļā. Tā kā tas 

arī ir ļoti individuāli. Traucēt nekas jau netraucē, bet tieši tas, vai cilvēks jūt šo vēlmi izteikt kaut 

ko, vai viņš atsakās no tā. Studiju laikā tas bija nepieciešams, tas bija jādara.  

Daudz kur traucē, it sevišķi latviešu dejai, es domāju tas, ka muzikālais materiāls ir ļoti mums 

apsīcis, ko izmantot. Mums ir vairāk tādi estrādiski skaņdarbi un vairāk vienveidīgāki. Tas, kas 

aizrautu kā horeogrāfu, es domāju - ļoti maz. Tam arī ir jāatrod laiks un jāvelta sevi meklējumos, 

kādu mūziku atrast vai kādu komponistu pat sarunāt un ar viņu eksperimentētu kaut ko. Kā kādreiz 

bija, Ordelovskis uztaisīja tautas mūzikas apdari un viss aizgāja, dejas viena pēc otras. Mūsdienās 

tas ir diezgan grūti arī ar muzikālo materiālu. 

 . Kas vēl, runājot par latviešu deju, ir tāds, kas traucē jaunradi vai kavē, liek šķēršļus, vēl 

bez muzikālā materiāla? 

Es domāju, ka nekas īsti neliek šķēršļus. Tā ir katra horeogrāfa fantāzija, ko viņš vienkārši grib 

pateikt. Bet es saku, nav tāda muzikāla materiāla arī, uz kura tu paraujies līdzi, kur tu redzi, o, tur 

kaut kas ir. Jo tāpat kā jebkurā žanrā, ir savi kompozīcijas noteikumi, un latviešu dejā ir savi, kādi 

zīmējumi, kādi raksti drīkst būt un kādi ir šie deju soļi, aptvērieni, satvērieni. Protams, jaunie grib 

ļoti eksperimentēt arī, kaut ko jau liek iekšā, pat vairāk no klasikas kā vecmeistari. Un vairāk no 

laikmetīgā. Bet vai tas ir īsti tas tautiskais, ko mēs gribam saglabāt. Atkal ir jautājums – vai mēs 

neaiziesim vēl kaut kādā robežā, kur mēs uztaisīsim miksli un no tās latviešu dejas varbūt nepaliks 

nekas. Daudzi jau eksperimentē un jauniešiem patīk, protams, ka tur ir kaut kādi nenormāli 

pacēlieni, pārmetieni, mati vaļā, viss plīvo, iet pa gaisu. Bet vai tā ir latviešu deja? Tā kā arī tas.  

Domāju, ka īsti nekas tur nevarētu daudz traucēt. Vienkārši tā ir radošā dzirksts uz muzikālā 

materiāla. Lai tas saskan, un vai es gribu to pateikt. Vai es tajā jūtu kaut ko, ko gribu izteikt. 

 . Vai studiju process šo radošo dzirksti varētu kaut kādā veidā veicināt? Ja trūkst zināšanu, 

nav vēlmes. Vai varētu būt, ka kompozīcija, ja tai pieiet vēl dziļāk, varētu veicināt to, ka 

students savādāk paskatās uz savām iespējām? 

Nē, domāju, ka nē. Mēs varam likt uzdevumu tādu, tādu vai tādu, un students to var izmantot, bet, 

ja viņā iekšā nav šī radošuma, tas vienalga būs konstruktīvisms. Viņš sakonstruēs kaut ko, mākslīgi 

sataisīs, un lūdzu - jums te ir, bet tur nebūs tā radošuma. Mēs nevaram no cilvēka dabūt ārā to, kā 

viņā nav. Viņš var darīt. Manuprāt, jau arī jūsu kursā bija, kam padevās ļoti un viņš juta, ko var. 



 

Un kurš ar lielām mokām kaut ko izspiež no sevis, vienkārši sakonstruē tikai tāpēc, ka tas ir likts 

un viņš izdara to uzdevumu.  

Nē, es domāju, ne velti to sauc par radošo dzirksti – vai nu tevī viņa ir, un tad tu vēl dabū ārā, tad 

tev tās papildus zināšanas dod vēl kaut kādu iespēju impulsu variēt, kaut ko mēģināt darīt. Bet, ja 

tevī nav, kā tu vari to izdarīt? 

 . Vai ir kāda darbības joma, ko jūs jūtat, kas šobrīd pietrūktu studentiem? 

Mums tikko izmainījās, pieņēma jauno programmu. Nupat ir vairāk kā bija, tā kā es domāju, ka nē. 

Esam gājuši to ceļu, vēl uzlabojot un papildinot. Tiešām, dotas tās iespējas, ka viņš kļūst ne tikai 

deju skolotājs, bet var arī jau strādāt vidusskolā un būt kā kultūras studiju skolotājs. Ja piemēram, 

deju skolotājam tā slodze nav tik liela, viņš var vadīt arī parastās mācību stundas, un dabūt klāt 

kādu papildus slodzi, kas arī jau ir plusiņš.  

  



 

5.pielikums 

Intervija ar Agri Vīksniņu 

1.Kas ir galvenais deju pedagoga profesijā? 

Nu es domāju, ka tās varētu būt trīs lietas. Pirmkārt, materiālā bāze jebšu zināšanas, kuras ir 

pedagogam – zināšanas par deju, varētu būt viņa dejas pieredze. Otrkārt, pedagoģiskā bāze, ne tikai 

viņa zināšanas pedagoģijā, bet vairāk praktiskā darbība un tieši viņa saikne ar kolektīvu – deju 

kolektīvu. Treškārt, tā varētu būt autoritāte jebšu moderni izsakoties “harizma”. Deju pedagogs kā 

persona, kurai vēlas līdzināties. 

 .Ko tu domā par deju skolotāju kā horeogrāfu un deju kolektīva vadītāju? 

Vispār es domāju, ka visam pamatā ir šī te pedagoģiskā izglītība. Tātad pamats visam ir deju 

skolotājs. Domāju, ka horeogrāfiju varētu apgūt pēc šīs izglītības iegūšanas, varbūt kā kursus vai 

kā līdzīgi. Arī deju kolektīva vadītāja pienākumus pedagogs var veikt, bet var arī darboties tikai kā 

skolotājs. 

Es domāju, ka jābūt nosacīti atdalītām šīm profesijām, vai labāk teikt - pēctecīgām. No sākuma tu 

esi deju pedagogs, tad horeogrāfs un pēc tam vadītājs. Profesionālajos kolektīvos Krievijā un arī 

pie mums, bet mums jau vairs nav oficiāli profesionālie kolektīvi, un tomēr augsta līmeņa 

kolektīvos ir tā. Deju pedagogs ir tas cilvēks, kurš rūpējas par nodarbību, izvēlas vingrinājumus, 

trenē kustības, iemāca dejas utt., bet deju kolektīva vadītājs ir horeogrāfs un neveic vairs pedagoga 

pienākumus. 

3.Vai ir kādi ierobežojumi latviešu dejā, kuri varētu kavēt jaunradi? 

Nu, ja kādreiz bija, tad tagad domāju, ka nav. Nē, nav. Var izdomāt savu deju un iemācīt kolektīvam 

un doties uz jaunrades skatēm. Man liekas, ka tādu speciāli radītu šķēršļu nav, tikai tik, cik pašam 

ir radošuma. 

  



 

6.pielikums 

Intervija ar Alisi Košeļevu 

1. Kas ir svarīgākais deju pedagoga darbā? 

Manuprāt, ir tā - svarīgākais mūsu darbā, pirmkārt, ir profesionalitāte, ka cilvēks precīzi atbilst tai 

profesijai, kuru viņš izvēlas. Noteikti, lai viņam ir kaut kāda vīzija kā viņš grib attīstīties pats, kā 

viņš grib attīstīt savu darba procesu un kā viņš to visu spēj virzīt uz priekšu. Droši vien, ka visvairāk 

es uzskatu, ka pedagogam ir jābūt profesionālim. Par cik pedagogs māca un padod zināšanas tālāk, 

jābūt ļoti kvalitatīvam, pieredzējušam un ļoti profesionālam savā jomā. Tā ir baigi liela atbildība - 

kā mēs mācām un ko mēs darām, un kā mēs to tālāk padodam, jo viss, ko mēs spējam nodot, aizies 

tālāk un tālāk, un tālāk, un es uzskatu, ka pedagoga profesija ir tik pat svarīga kā ārsta profesija. 

 .Cik plaša ir deju pedagoga profesija? 

Es uzskatu, ka deju pedagoga, horeogrāfa profesija ir ļoti plaša. Tas neierobežojas tikai ar 

horeogrāfiju iestudēšanu vai deju mācīšanu, vai darbošanos nodarbības ietvaros. Mēs pildām ļoti 

daudz, var teikt, sekretāra darbu. Mēs pildām ļoti daudz organizatoriskā darba. Pirmkārt, tā visa 

birokrātisko papīru aizpildīšana un visi žurnāli un līgumi – viss, kas saistītas ar bērnu pieņemšanu. 

It kā to visu var deleģēt, droši vien, sekretārei vai kādiem citiem cilvēkiem, bet pārsvarā to visu 

pilda paši skolotāji. 

Otrkārt, pedagoga darbā ļoti lielu nozīmi spēlē arī darbs ar vecākiem. Es uzskatu, ka tas ir vairāk 

pat psihologa darbs, jo mums ir jābūt ļoti labām saskarsmes prasmēm, mums jāmāk runāt – 

retorikas māksla arī pieder pie tādiem pienākumiem, ka tu spēj ar cilvēkiem izrunāt kaut kādas 

sāpīgas lietas, organizatoriskas lietas.  

Runājot par horeogrāfu vēl, es no savas pieredzes varu teikt – daudz sastopos ar organizatorisko 

darbu – nometnes organizēšana, meistarklašu organizēšana, koncertu organizēšana. Runājot par 

koncertiem – tas ir atsevišķs vispār tāds lauciņš. Piemēram, kā horeogrāfs, es pildu pilnīgi gandrīz 

visus pienākumus - no zāles meklēšanas, īres izmaksāšanas, līdz kostīmu veidošanai. Pedagoga un 

horeogrāfa darbā tas klāsts ir ļoti liels, pienākumu klāsts ir ļoti liels, un viņš neierobežojas tikai ar 

horeogrāfiju veidošanu un deju apmācīšanu. 

3.Ko Jūs domājat par deju pedagogu kā horeogrāfu? 

No savas pieredzes es varu teikt, ka, piemēram, manā jomā – man jābūt horeogrāfam, jo es 

iestudēju oriģinālhoreogrāfijas, un es neesmu gatava ņemt gatavas dejas un vienkārši viņas iestudēt. 

Bet ja mēs skatāmies, piemēram, uz citiem deju virzieniem, deju stiliem, tādu kā balets, piemēram 

– tur deju pedagogs var nebūt horeogrāfs, jo variāciju vai baleta iestudēšanā, mēs ņemam gatavas 

horeogrāfijas un strādājam kā repetitori un iestudējam jau gatavas dejas, kurām tu pats neesi 

oriģinālhoreogrāfijas izveidotājs, bet tu vienkārši esi repetitors. Latviešu dejā tas pats, tas nozīmē, 

ka deju pedagogam nav obligāti jābūt horeogrāfam, ka var bez tā iztikt un savā ziņā pat mūsdienu 

dejās, man ir pazīstami tādi horeogrāfi, kuri ņem citas horeogrāfijas un vienkārši iestudē savā 

kolektīvā, tas nozīmē, ka var iztikt – prakse liecina par to ka var iztikt bez horeogrāfiskās prasmes. 



 

Bet mana personīgā pieredze liecina, ka nu man personīgi patīk strādāt oriģināli, es gribu kaut ko 

veidot, es no tā iedvesmojos, un man tas ir svarīgi, man svarīgi būt ne tikai deju pedagogam, bet 

arī horeogrāfam. 

4.Ko Jūs domājat par deju pedagogu kā kolektīva vadītāju? 

Deju pedagogam nav obligāti jābūt kolektīva vadītājam. Bet, ja deju pedagogs ir kolektīva vadītājs, 

tas prasa organizatoriskas spējas. Manuprāt, tas prasa tādu kodolu, diezgan spēcīgu raksturu, lai 

spētu noturēt cilvēkus, lai spētu virzīt viņus uz priekšu. Un atkal, viņam jābūt ļoti skaidrai vīzijai, 

kā attīstīt kolektīvu, kā to virzīt. Ir jābūt noteiktam plānam – uz gadu, uz pusgadu, dažiem 

mēnešiem, uz desmit gadiem. Diezgan jādomā daudz par nākotni. Un jāmeklē, jāvirza uz priekšu 

visi plāni, saistībā ar deju kolektīvu, ar dejām. Piemēram, katram kolektīvam ir sava stratēģija. 

Runājot par savu kolektīvu, es centos audzināt savus dejotājus  tā, lai viņi, pirmkārt, bauda to 

mirkli, to brīdi, kad viņi ir zālē. Mērķiem noteikti ir jābūt. Mēs veidojam, piemēram, deju izrādes, 

tāds ir mūsu mērķis, uz ko viņi arī virzās. Piedalīties deju izrādēs, piedalīties klipos, filmēšanās, 

piedalīties atsevišķos koncertos. Bet mēs vispār neesam iesaistīti konkursu jomā, jo es pašā sākumā 

arī to noteicu – konkursi, tas ir pilnīgi cits scenārijs, kuru mana filozofija nepieņēma. Tāpēc arī es 

domāju, ka kolektīva vadītājam ir jābūt savai filozofijai, pie kuras viņš pieturas un kuru viņš vada 

uz priekšu. Attiecīgi, kolektīvā būs tie cilvēki, kuri to atbalstīs, kuri skatīsies vienā virzienā ar 

kolektīva vadītāju. Bet kolektīva vadītājam jābūt ļoti spēcīgam raksturam, lai to visu noturētu. Un 

arī jābūt ļoti labam psihologam. Vispār skolotāja darbs ir psihologa darbs. Es vienmēr to pielīdzinu 

– man vienmēr pedagogs saistās ar psihologa darbu, jo daudz ir jārunā, daudz ir jājūt, daudz jāredz, 

daudz ir jāklausās. 

5.Kā vērtējat deju pedagoģijas studiju procesu?  

Es uzskatu, ka vienmēr trūkst laiks. Tas ir svarīgākais, manuprāt, moments. Jo studiju kursa 

ietveros ir diezgan grūti iebāzt visu, ko vajadzētu, tā var teikt. Lekciju skaits un stundu skaits ir 

diezgan mazs, programmas ir diezgan saspiestas, tāpēc arī attiecīgi, piemēram, viena semestra 

ietvaros vai divu semestru ietvaros ir diezgan grūti iedot pamatu, tādu ieskatu savā priekšmetā. 

Ja man būtu iespēja kaut ko mainīt, es noteikti ieliktu deju programmās vairāk prakses, vairāk 

dejas, vairāk priekšmetus, kas ir saistīti ar deju. Nevis viena semestra, divu semestru ietvaros to 

darīt, bet meklētu iespējas to visu pagarināt uz vairākiem gadiem, lai cilvēkiem ir iespēja iebraukt 

materiālā, lai studentiem ir iespēja apgūt pietiekami labi. Šeit ir runa par kvalitāti, par to, ka mēs 

tik ātri skrienam visur kur, un, piemēram, ja students pats nav gatavs iesaistīties, tas nozīmē, ka 

kvalitāte būs diezgan zemā līmenī. Apgūšanas kvalitāte. Un, ja piemēram, cilvēks gribēs tālāk 

nodot zināšanas, tās varētu būt neīstas. 

6. Kāda ir studentu gatavība, uzsākot studijas augstskolā?  

Es vienmēr brīnos, kad topošie studenti iestājas tādā profesijā kā deju pedagogs vai horeogrāfs, un 

pilnīgi nejēdz tajā neko, vai viņam ir samērā maza pieredze kaut kādā deju kolektīvā pavisam zemā 

līmenī. Manuprāt, tas ir diezgan nepareizi, jo pieņemšanas komisijai, pieņemšanas eksāmenos jābūt 

lielākam atlases konkursam un jāmotivē nākt tos cilvēkus, kas tiešām ir ar pieredzi, deju pieredzi. 



 

Kuram noteikti jau ir laba bāze, deju bāze, tā var būt dažādos stilos, bet tai bāzei jābūt obligāti. Un, 

ja cilvēki nāk bez zināšanām, grib būt deju pedagogi, bet no tā vispār neko nejēdz, man tas vienmēr 

šķiet dīvaini. 

Jo, ja salīdzinām mūsu profesiju ar tiem pašiem ārstiem – ārsti mācās 10-15 gadus, lai izmācītos 

un saņemtu diplomu, un kvalifikāciju, un varētu saukties par ārstiem. Mums sanāk, ka augstāko 

izglītību tu saņem pa četriem gadiem, mums arī ir koledža, kur divos gados var saņemt pirmo 

līmeni, kas nozīmē, ka pa gadiem tu diez vai iemācīsies dejot un pasniegt. Pasniegt varbūt tu 

iemācīsies. Ja būs kāda dota bāze, es uzskatu tieši, ka augstākā izglītība dod tev iespēju iemācīties, 

kā mācīt, nevis ko mācīt. Un tas, manuprāt, ir svarīgākais, ka tu nāc ar savu bagāžu, ar savu deju 

pieredzi un tu mācies, kļūsti par pedagogu. Tu mācies psiholoģiju, pedagoģiju, tu mācies saprast 

cilvēkus, tu mācies vadīt kolektīvu, komunicēt ar bērniem, ar vecākiem, ar visiem. Dabūt tādas 

zināšanas, menedžmentu, kas tev palīdz tālākajā dzīvē kļūt par pedagogu. Nevis iemācīties no 

nulles dejot un tad sākt mācīt citus. Droši vien tas pamatteikums varētu būt – tu nāc uz augstāko 

izglītību – nevis ko tu mācies tur, bet kā mācīt tālāk. Kā jau es teicu iepriekš, tā ir mana pamatdoma. 

 .Kā Latvijas kultūrvide, ekonomiskie apstākļi ietekmē deju pedagoga profesionālos 

pienākumus? 

Protams, Latvijas ietvaros deju pedagogs ir cilvēks orķestris, tas ir viennozīmīgi, es pati to 

piedzīvoju uz savas ādas. Un es ļoti labi zinu, ka, ja tu gribi kaut ko darīt un kaut ko radīt, un gribi 

kaut ko sasniegt, tev ir jākustas. Tikai tev un nevienam citam. Tev ir jābakstās, tev ir jāmeklē, tev 

ir jārisina. Tas viss ir uzlikts uz vieniem pleciem, faktiski. Manuprāt, mūsu valsts neatbalsta 

mākslu, varbūt kaut ko atbalsta, nevar teikt, ka pavisam neko neatbalsta, bet, atbalstīšana ir samērā 

ļoti maza un tikai konkrētām jomām. Piemēram, baletu atbalsta un var atbalstīt konkrētus mūsu 

kultūras dzīves cilvēkus. Konkrētiem projektiem konkursi notiek, bet, cik zinu, cilvēki, kuri nav 

tajā lokā, var teikt, nekad nedabūs finansējumu. Jo tas viss ir starp savējiem mazliet sadalīts. 

 

  



 

7.pielikums 

Intervija ar Gunu Ezermali 

1. Kas, pēc Jūsu domām, ir galvenais deju pedagoga darbā? Uz kā tas balstās? 

Galvenais, es teikšu, tā kā ārstiem – nekaitēt, nesabojāt to cilvēku, ar ko viņš strādā. Radīt viņā 

prieku par to, ko viņš dara. Un plus vēl - ļoti gudri viņu vadīt profesionālajā attīstībā. Ne tikai 

fiziskajā un fizisko spēju, un tehnisko spēju attīstībā, bet arī emocionālajā un personības izaugsmē.  

Tas ir diezgan komplekss jautājums, nav tāda viena uzdevuma. Pati zini, ka tad, kad cilvēks tiek 

mācīts dejot, tas, kas viņam ir jāapgūst, ir ārkārtīgi daudz dažādu plašu zināšanu, lai viņš varētu 

būt labs dejotājs, nerunājot nemaz par deju skolotāju, vai labu skatuvisko deju izpildītāju. Un tās 

visas prasmes noder dzīvē reālajā. Tas nav tā, ka tu tikai uz skatuves to realizē. Gan mērķtiecība, 

gan telpas izjūta, gan sadarbība, gan tolerance, gan uzmanība. Es varu saukt ļoti daudz īpašības, 

kuras ir absolūti nepieciešamas jebkurā citā jomā. 

 . Deju skolotājs Latvijā – cik plaša ir viņa darbība? Vai pietiek, ka tiek iemācīta tikai deja? 

Nē, es domāju, ka, pirmkārt, jebkurš skolotājs ir personība. Vismaz tā būtu jābūt. Un jebkura 

personība, mēs varam paskatīties mūsu latviešu skatuviskās dejas vēsturē, vai jebkuras cita dejas 

stila vēsturē - visu nosaka personība. Cik plaši viņš vēlas strādāt, kāda ir viņa vēlēšanās pašam 

izteikties un tad viņš arī ir tas, kurš sauc līdzi citus. 

Līdz ar to, manuprāt, ir pilnīgi vienalga, kādā viņš iestādē strādā. Protams, ir noteikumi, 

privātajām/valsts iestādēm mazliet citi, bet, manuprāt, tieši deju pedagoga, deju skolotāja personība 

nosaka to, cik plaši vai cik neplaši viņš grib strādāt. Un, teiksim, ne vienmēr ir labi, ka viņš ir 

ārkārtīgi plašs un ne vienmēr ir labi, ka viņš ir ārkārtīgi šauri profesionāls. Tas ir vienmēr atkarīgs 

no vēl ļoti daudziem apstākļiem, manā uztverē. Un arī katrs cilvēks jau nonāk tajā vidē un tajā 

vietā, kur viņam ir tanī brīdī jābūt, un var dot tai videi to, ko viņš var tieši iedot, un neviens cits 

nevar iedot. 

Ja pavisam strikti – tu esi nodrošināts, bet tev ir kaut kādi virsuzdevumi citi, ja tu esi valsts iestādē, 

tad tev ir kaut kādas citādas atskaites sistēmas, privātajā, protams, tās ir atkal citas atskaites 

sistēmas. Tās atskaišu sistēmas atšķiras, pēc kurām tev jāstrādā – vienā varbūt tu vari būt vienā 

ziņā vairāk brīvāks, citā ziņā vairāk brīvāks, bet tāpat jau ierobežojumi un brīvība arī ir gan vienā, 

gan otrā. 

3. Deju skolotājs kā horeogrāfs. Kādas ir Jūsu domas par šo sintēzi? 

Oi, tā ir obligāta sintēze, grib to kāds vai negrib. Arī mācot Mūzikas Akadēmijā dejas kompozīciju, 

es vienmēr saku „jā, es būšu tikai deju skolotājs, man nekad nevajadzēs dejas sacerēt, man nepatīk, 

es negribu”, tā var būt.  Bet diemžēl dzīve rāda, ka tev kaut kādas minimālas darbības šajā jomā 

būs jāveic, ja tu strādā, pilnīgi vienalga kurā vietā, tev vienalga būs kāds deju uzdevums vai kāda 

maziņa deja, vai kaut vai elementāri, vingrinājums jāsastāda tā, lai tas ir vērtīgs tavam audzēknim. 

Līdz ar to tām pamatzināšanām dejas kompozīcijā ir jābūt. 



 

Tas ir labi, tas ir tāpat kā tu māki ēst ar pirkstiem vai strēbt no šķīvja, bet, ja tev ir nazis un dakšiņa, 

tad noteikti, ka tas ir glītāk, veiklāk un ātrāk, un cilvēcīgāk. Tu vari vienkārši paēst. Tāpat arī ar 

šīm dejas sacerēšanas un dejas pedagoģijas lietām – tu vari viņu nelietot, bet ir labi, ka tu zini, kā 

to dara, ir pamatvirzieni, skaidra konstruēšanas prasme un tad tu vari pielietot, tad, kad to vajag. Ja 

tev to nevajag, vari nepielietot.  

Ja, piemēram, esi kādā vietā vienkārši repetitors, bet mūsdienās arī repetitori ir dažādi, dažkārt 

repetitors vairāk darba iegulda nekā mākslinieciskais vadītājs, kurš tos augstos plauktus vairāk 

pārzina. Tā kā, man šķiet, ir labi, ka zina, ir labi, ka izprot, ir labi, ka ir prakse. Un tad viņš arī var 

būt  kvalitatīvs savā jomā. 

Un tas nav svarīgi, vai viņam patīk vai nepatīk. Tas ir atkal talanta jautājums – ir cilvēki, kuriem 

no dabas dots talants un tu viņu vari mācīt un, paldies Dievam, nesabojāt, jo viņam tas talants ir no 

dabas dots. Bet cilvēkam, kuram nav tas talants sacerēt dejas, tad tu ar šiem instrumentiem vari 

iemācīt, kā to zupu izvārīt. 

4. Vai deju pedagoga izpratne par horeogrāfu ietekmē viņa vēlmi tādam būt?  

Ietekmē, protams, ja tu domā, ka deju pedagogam obligāti nav jābūt horeogrāfam – jā, es tev 

piekrītu, es tev teicu, ka tas nav obligāti. Bet viņam vienkārši būs kaut kādā brīdī, kaut kādā dzīves 

posmā tas jādara un labi, ka viņš to zina. Bet horeogrāfs var arī nebūt izcils deju pedagogs. Tā arī 

var būt, manā uztverē. Dažkārt viņš ir briesmīgs deju pedagogs, bet viņš ir izcils horeogrāfs. Viņš 

vienkārši redz to lauku un satver.  

Savukārt par to, ko tu teici par tehnoloģijām un tām visām lietām, jā, es piekrītu. Bet, tu saproti, 

arī kaut vai par to pašu ēdiena gatavošanu, kas man tāda mīļa metafora – tev ir recepte viena, un to 

pašu recepti dažādi cilvēki var izpildīt dažādi, bet viņi tur ieliek to savu personību, un to savu čuju, 

ņuhu un poņu, piedod par izteicienu. Un viņam sanāk, un tā zupa ir garšīga, un tur blakām ir tieši 

pēc tās pašas receptes taisīta zupa, un tā ir pilnīgi ar citu garšu. Līdz ar to, protams – tehnoloģijas 

jā.  

Viss, kas mums ir pieejams, – zināšanas, tai skaitā, kā to visu izlietot, un arī materiāls, dejotāji. Vai 

šobrīd tāpat dejotāji ir vajadzīgi, kad mēs taisām iefilmētās, saliktās mozaīkveida dejas, ko ļoti 

daudz mēs tagad redzam, kas ir interesants virziens. Bet tur tāpat tev ir jābūt horeogrāfa sajūtai. Es 

domāju, ka horeogrāfa talants ir vajadzīgs. Tā intuīcija, kas ir tikai horeogrāfam. Un viņam ir jābūt, 

protams, ļoti drosmīgam. Jo ne vienmēr visi teiks jā, ļoti forši, kāds teiks ļoti slikti un tev vispār 

nekas nesanāk, un viņš domās citādāk. Bet, tev ir jābūt iekšējai pašvērtības sajūtai, ka – jā, tu šobrīd 

domā tieši tā, tāpēc tava deja ir tieši tāda un tā ir laba. Tas no horeogrāfa viedokļa. 

Bet talants ir vajadzīgs, protams. Bet ir jautājums par lieliem talantiem, mazākiem talantiem un 

tām gradācijām. Tur arī mēs jau varam jebkurā jomā skatīties, ka tas ir neizbēgami. Bet tas 

nenozīmē, ka tev nav jādara. Tas nozīmē, ka tev ir jādara, jo, protams, kā katrs mēs zinām, dejā it 

īpaši, bet visur, patiesībā, bez smaga darba nekas nenotiek. Jā, kāds ir piedzimis, viņš uzreiz pirmo 

deju kā rada, viņam ir, bet kāds varbūt iet cauri visiem šiem mācību procesiem, apguves procesam, 

kļūdām. Un tikai caur smagu darbu viņš kļūst par talantīgu cilvēku. Tas jebkurā jomā tā ir. 



 

5. Vai ir kādi deju žanri, kuros ir ļoti grūti veikt jaunradi? Vai ir kādi, bez kuriem to 

iedomāties nevar? 

Nē, nē, es domāju, ka nē. Mēs arī ar studentiem ik pa laikam to pārrunājam lekcijās, ar visiem 

kursiem, un arī ne tikai ar studentiem, bet ja nākas kaut kur būt un runāt par šīm lietām. Man šķiet, 

ka šobrīd, bet tas patiesībā vienmēr ir bijis tāds laiks, arī ieskatoties dejas vēsturē, ka dejā jebkurš 

stils, jebkurš žanrs, manuprāt, ietekmējas viens no otra, tas pārklājās. No tā nav jābaidās, manuprāt. 

Tas var nepatikt, bet no tā nav jābaidās, tas tā noticis vēsturiski vienmēr ir. Tāpat kā pasaulē cilvēki 

ietekmē viens otru, tāpat arī deju žanri vai stili ietekmē viens otru. Un dažkārt izveidojas ļoti 

interesants galarezultāts, vai starprezultāts. 

Es nevar iedomāties nevienu žanru, nevienu stilu, kurā nevarētu veikt jaunradi. Tas ir atkarīgs no 

tā cilvēka, kas to dara. Es labprātīgi nepieteiktos, teiksim, hip-hopa žanrā veikt kādu jaunradi. Bet 

ja man teiktu – pamēģini – tad es varbūt arī mēģinātu. Kas man iznāktu, es nezinu, jo mana pieredze 

hip-hopā ir līdzīga nullei. Bet tad es pamācītos. Un tāpat es to laistu caur savu prizmu. Kas man tur 

iznāktu – varbūt īsti profesionāli hip-hoperi pasmietos par to. Bet varbūt kaut kas iznāktu. Nezinu, 

tiešām patreiz vienkārši rakstu ar pirkstu gaisā. Bet, man šķiet, ka jaunradei vispār ir svarīga 

uzdrošināšanās un ticība sev. Tu nebūsi perfekts nekad, neviens nekad nav perfekts. Pat tie, kas tev 

šķiet perfekti. Bet vienkārši uzdrošinies un mēģini. Tu esi tāds, kāds tu esi tagad un tu vari izdarīt 

tik labi, cik tu vari tagad un tā tu arī darīsi. Un tas būs rezultāts. Tas, protams, visiem nepatiks, jo 

tu neesi pieclatnieks, kas visiem patīk. Bet tu būsi radījis kaut ko absolūti jaunu, tāpēc, ka tas esi 

tu, kas to ir radījis. Tu esi unikāls. 

Tādas ir manas domas, tāpēc, man šķiet, ka jebkurā ir iespējama jaunrade. 

 . Deju pedagogs kā kolektīva vadītājs? Kādam viņam jābūt? Kā iegūst prasmes? Vai bez 

tām var iztikt? 

Ir kāds piedzimis pedagogs – vienkārši viņš ir piedzimis, viņam nekas nav jādara, viņš tāds ir. Tādi 

mēdz gadīties, tādi ir ļoti reti cilvēki, bet mēdz gadīties. Bet saistībā ar pieredzi un zināšanām – 

ideālais variants, ka protams, ir abas. Bet ceļš, kādā tu nokļūsti līdz kaut kādam savam attīstības 

punktam, var būt dažāds. Viens vispirms mācās, un ir labi, atkal tāpat kā par dejas kompozīciju, ir 

labi, ka zini no kā sastāv zupa, lai tu to varētu sākt vārīt.  

Mana personīgā pieredze ir tāda, ka es sen, sen beidzu horeogrāfijas nodaļu Akadēmijā (1994.g), 

un mūsu kursam jau bija tiesības būt skolotājiem. Iepriekšējie bija tikai horeogrāfi. Un līdz ar to 

mums mācīja mazliet no psiholoģijas, ļoti mazliet no pedagoģijas, bet tas ir šausmīgi maz, lai būtu 

par deju skolotāju.  

Es savā pieredzē, tagad 30-vairāk gadus strādājot par deju skolotāju, esmu apguvusi ļoti ļoti daudz, 

bet vienu ļoti lielu daļu es būtu bijusi priecīga zināt jau toreiz, Akadēmijā. Tas man būtu atvieglojis 

darbu. Straujāka, manis kā pedagoga, attīstība būtu bijusi. Bet varbūt tā arī bija jābūt, nezinu. Līdz 

ar to ir labi, ka tev ir zināšanas.  



 

Tās zināšanas ir obligāti jābāzē praksē. Tev tās momentā ir jāpielieto, jo tikai tad tās nostiprinās. 

Arī pati zini, kā deju pedagogs – iemāci jaunu kaut ko un tad momentā tas ir jādara, jādara, lai tu 

saprastu, vai tas tev der, vai tas tev neder. Kā tas strādā. Lai tu varētu novērot to.  

Un ir otrs ceļš, kā man bija personīgi, ka es vienkārši tiku iemesta pašā sākumā, bez nekādām 

zināšanām, es biju tikai baletskolu pabeigusi, Operā strādājusi un biju bērnu kopšanas 

atvaļinājumā, tajā brīdī man palūdza strādāt mūzikas skolā par ritmikas skolotāju. Man nebija 

nekādu zināšanu ne par pedagoģiju, nekādu zināšanu ne par ritmiku, ne par ko. Un bez tām 

zināšanām, es vienkārši tāpēc, ka man palūdza, mēģināju tajā ielekt. Tās ir šausmīgas sajūtas. Bet 

caur to pieredzi, es gāju uz to, ka man vajag vēl vairāk zināt, vēl vairāk zināt, vēl vairāk apgūt, vēl 

vairāk apgūt. Nonācu līdz Akadēmijai utt., tas viss ceļš. Tā kā var būt dažādi.  

Bet tā sajūta, ka tu caur pieredzi lauzies, caur tiem krūmiem, maz saprazdams, kā tas viss jādara, 

tā ir nepatīkama pieredze, teikšu tā. Līdz ar to, būtu jābūt tomēr sabalansētam.  

Vai atkal, tev ir zināšanas, tu esi profesors kaut kādā jomā – profesors pēdiņās, protams – bet tev 

nav nekādas pieredzes, prakses, tu nepraktizē to, ko tu zini. Līdz ar to, tu esi atkal gaisā parauts, 

tev nav nekādas saistības ar reālo dzīvi. Jo bērni mainās. Situācijas mainās, kādās mēs strādājam 

ar bērniem. Ir jābūt šim abām kājām. Tu nevari stāvēt uz vienas un teikt, ka tu esi visgudrākais, ka 

tas ir vispareizākais, ko tu dari. 

 . Kāda ir, globāli runājot, studentu gatavība, iestājoties augstskolā, savai profesijai? 

Viņi ir ļoti dažādi. Viņi nāk, parasti, mūsu katedrā, no dažādām jomām, paldies Dievam, nav tikai 

viena joma. Līdz ar to viņu gatavība, tīri tehniski, ir ļoti dažāda. Emocionāli viņi ir ļoti, ļoti griboši. 

Viņi ir pilnīgi tā kā sūklīši. Viņi ir ļoti prasīgi. Arī pret pedagogu, kas ir ārkārtīgi labi. Un parasti 

tā pieredze ir tāda, ka izveidojas ārkārtīgi labas kursa attiecības, viņi papildina viens otru no 

dažādām jomām esot, māca viens otram. Viņu pasaules uztvere paplašinās.  

Trešajā kursā mēs jau redzam, ka cilvēks kļūst tiešām par deju pedagogu un ceturtajā viņš jau 

nobriest. Pirmajā viņi vēl visi ir tādi nedroši un ārkārtīgi izpildīgi – kā ir pareizi un kā vajag –un 

tad atbrīvot viņos to, lai uztausta savu būtību kā deju pedagogam, diezgan prasa laiku. Bet tas 

notiek ātrāk vai vēlāk.  

Tie studenti, kas atnāk uz pirmo kursu, mana pieredze rāda, tad viņi ir ar degošām acīm, emocionāli 

gatavi tam, viņi grib darīt un vēlas, un viņiem ir arī tīri tehniski deju pieredze. Vienai daļai ir jau 

arī pedagoģiskā pieredze, jo vecumi mēdz būt dažādi, nav tā, ka pēc vidusskolas uzreiz iestājas 

Akadēmijā. Ļoti bieži ir tā, ka ir pagājuši vairāki gadi, vai pat iegūta cita profesija iepriekš un tad 

viņš sajūt, ka nespēj, ka vajag deju kā galveno profesiju. Vai arī, protams, ja tu strādā jau kā deju 

pedagogs vai repetitors un tev tiek prasīta izglītība, tad tas arī ir viens motivators, kāpēc nonāk 

cilvēks līdz Akadēmijai. Kas nav slikts motivators, galīgi nē, jo tomēr, apgūstot visas šīs zināšanas, 

ko mēs piedāvājam, tad cilvēkam ir saprašana, kā to zupu vārīt (manā veidā, kā es te izsakos par 

zupām). 

Un tas ir labi, tie motivatori mēdz būt dažādi. 



 

8.pielikums 

Intervija ar Lieni Ķinci 

1. Kas ir galvenais tavā kā deju pedagoga/skolotāja darbā? 

Droši vien man svarīgākais ir kontakts ar bērniem, dejotājiem kā tādiem. Un ar viņu vecākiem 

izveidot kontaktu, lai būtu sadarbība laba līdz galam. Un tad nāk tikai pati deja, pati mācīšanās un 

viss process. Bet būtiskākais ir nodibināt normālu kontaktu ar vecākiem, bērniem un tad viss 

notiek. Jo, ja nav atbalsts no vecākiem, nav atbalsts no paša bērna un motivācija, tad vienalga var 

mācīt deju un matemātika vai vienalga ko citu. Tas būtu pirmais un vienīgais. 

 . Kā tu aprakstītu mūsu profesiju? Kas būtu jādara deju pedagogam, par ko viņš ir atbildīgs 

savā darbībā?  

Ja mēs ņemam to kā es daru ko es daru un kā viss izveidojas lēnā garā, manuprāt ir liela atšķirība, 

kur viņš strādā. Vai tā ir deju stunda, ritmikas stunda. Vai tā ir deju studija, kurā tu esi viss. Sākot 

no cilvēka kurš ved pie rokas uz tualeti bērnu, tad ir jāizveido koncerts, tad ir jāiemāca vienkārši 

uzvesties normāli nodarbībās. Īsāk sakot, vairāk par mani runājot, tad tie visi uzdevumi un tas es 

daru, tas ir milzīgs plašs spektrs. Nevaru nosaukt vienu lietu, ko man konkrētu  kā deju skolotājam 

vajadzētu darīt, jo es esmu pieradusi, ka es daru jau cik gadus visu. Taisu koncertus, pati esmu 

režisore, mūziku miksēju. Gaismas, paldies Dievam, man pēdējos gadus nav jāliek pašai, ir bijis 

gaismotājs. Tad viss ceļš, kamēr mēs līdz tam tiekam, tad jārunā telpas. Un plaši un gari. Tas ir ļoti 

ļoti vispārīgi. Mēs esam droši vien ļoti plaša spektra profesionāļi. 

3. Kas ir tas, kas atbalsta tavu profesionālo darbību? 

Manu profesionālo darbību atbalsta noteikti deju studijas vadītāja, kurā es strādāju. Interesanti ir 

tas, ka viņai nav nekāda saistība pašai ar deju. Viņa ir cilvēks, kas ir izveidojis deju studiju kā 

telpas, kurā mēs kādi vairāki treneri varam darboties strādāt, bet jā, viņa ir ļoti liels atbalsts un traki 

izklausīsies, tas viss ierakstās, bet viņas vīrs kaut kādā ziņā arī palīdz mums, jo ja mums ir tā, ka 

visi striķi trūkst, viņš nāk palīgā, materiālā ziņā tas atbalsts ir. Jo, ja tā godīgi sakot, ja man tas būtu 

vienai jāizdara, tas materiālais ir tik niecīgs, tas atbalsts, ka mēs pat nevarētu sev zeķes uzšūt uz 

koncertu. Diemžēl. Tas profesionālais atbalsts noteikti, ir labi.  

Varbūt es tur esmu vainīga pati pie tā, ka baigi neuzprasos pārējiem treneriem, deju skolotājiem, 

horeogrāfiem, kas Jelgavā strādā, kaut kādas sadarbības, lai viņi mani atbalsta un laiž uz skatuves 

vai, nezinu, ņem kaut kur līdzi. Jo, tā kā man šķiet tu nojaut, man tā virzība ir cita, mēs neejam uz 

kausiem, mēs neejam uz medaļām. Mēs esam tie, kas nodrošina procesu, lai bērns ir vesels, attīstīts 

un viņš vienkārši fiziski sevi izpauž. Un arī emocionāli, loģiski, tur bez emocijām nevar, jo deja 

daudz ko atver.  

Atbalsts ir Evita, kas ir studijas vadītāja, atbalsts ir citi treneri, jo ja ir kāds moments, kad vajag 

nākt palīgā, tad viņi palīdz. Vecāki ir milzīgs atbalsts, jo viņi vienmēr nāks, darīs visu, ko vajag 

(un nevajag arī iespējams). Un, īstenībā paši bērni ir arī ļoti liels atbalsts, jo, ja viņi jūt, ka 

pieņemsim man ir grūti, vai tāda sajūta, ka tūlīt viss, nodarbības nebūs, tad viņi saka „nē, skolotāj, 



 

mēs nāksim, mēs darīsim. Nedomājiet nemaz, mēs te esam pieci, mēs esam gatavi maksāt vienalga 

cik, lūdzu atstājiet nodarbības.”  

Pēc būtības tas atbalsts ir, jā, diezgan, īstenībā no četrām pusēm, ja mēs tā paskatāmies. Protams, 

es pati esmu sev atbalsts, bez tā, ja es sevi nestiprināšu un visu pārējo, nekā tad arī nebūs.  

No pašvaldības mums nav nekāda atbalsta, mēs esam vienkārši tādi kā esam, paši par sevi, ar 

vecāku līdzfinansējumu. Traki izklausās, manā izpratnē. 

4. Kas ir tas, kas traucē deju pedagogu darbību? 

Ja aizdomājamies, tad traucē, iespējams tas, ka liela daļa neiedziļinās vispār tādā kā deju pasaulē. 

Viņi neiedziļinās arī tajā struktūrā, kas ir vienkārši privāta studija, privāts uzņēmums.  

Ja tie visi dejotāji, kas saņem atbalstu no pašvaldības, man šķiet, viņi ir lielā ierobežojumā. Ja 

gribēs vairāk atbalstu, viņiem pateiks nē. Tajā ziņā, savukārt, mēs kā deju studija esam ar lielākām 

priekšrocībām. Jo ja mums vēl kāds piesakās atbalstīt, mēs to pieņemam, mēs to varam. Jo telpas 

mums arī bieži vien skola uz Ziemassvētku koncertiem vai citiem koncertiem uzsauc. Jā, tie ir 

Jelgavas bērni, viņi dejo, jūs varat iesaistīt mūsējos pēc tam. Tāda kā apmaiņa, reklāma. 

Nu labi, skatoties uz to, viss, kas ir Covid saistībā ir ārprāts. Jo mēs gandrīz palikām bez telpām 

ziemas mēnesī. Jo mums īres maksu neatlaida. Tas šobrīd ir vissāpīgāk. Jo vecāki nav spējīgi 

maksāt naudiņu tik daudz, cik jāmaksā. Ja tā ir pašvaldības iestāde, kur bērni iet, tad viņiem ir 

līdzfinansējums vismaz vai par 100% apmaksa.  

Mēs jau tā laidām lejā summas, bet.. 

Drausmīgi tas izklausās, ka mākslas pasaulei nenormāli svarīga šobrīd ir materiālā puse. Bet tā ir, 

neko nevar darīt. Tas ir šobrīd, jo šobrīd es pat nevarētu pateikt, kas ir bijis pirms tam. Jo viss, kas 

ir bijis pirms tam, kas ir bijuši kaut kādi ierobežojumi, tas šobrīd šķiet sīkums. Jo šībrīža tas 

trakākais ir, ka tā naudiņa ir tik, cik ir. Mēs varam darīt tik, cik mēs varam, izcepties saulē, dejot 

lietū.  Vai vispār neatbraukt uz treniņiem, jo ir traks laiks un vecāki negrib bērnus vest. Kas būs 

tālāk, mēs to nezinām neviens. 

5. Ko tu domā par deju skolotāju kā horeogrāfu? 

Deju skolotājs kā horeogrāfs, pēc būtības, man šķiet, ka tas notiek dabiskā veidā. Ka mēs nemaz 

nespējam būt atdalīti no šīs otras profesijas, kas jā, pēc būtības ir atsevišķa profesija, bet mēs 

nevaram būt atdalīti, jo deju skolotājam ir jārada jaunas dejas.  

Pasniedzot studentiem dejas terapijas un dejas anatomijas lecijas, tajā laikā es secināju, ka, ja to, 

ko deva mums – mums iedeva dejas kompozīcijā ļoti daudz, tas bija ļoti spēcīgs pamats, lai 

saprastu, kā veido dejas, kas notiek vispār. Ka ir jārada stāsts normāls nevis kaut kāda plika 

kustēšanās. 

Ko es izjutu kā pasniedzēja, ka tas ir pilnīgs absurds, ko viņiem pasniedz. Tas lekcijas kopums, ko 

viņiem iedod – tad man šķita, ko viņi pēc tam kā deju pedagogi nāks un darīs tajā zālē? Jo mums 



 

bija spēcīgāk, man šķiet, visas šīs lietas – kā deju skolotājam ir jābūt, kad izlaiž ārā no ēkas, kad ir 

dabūjis diplomu. Mums ir jāprot pedagoģija kā tāda, mums ir jāprot veidot horeogrāfijas, mums ir 

jāsaprot kas tas vispār viss ir par zvēru, ko tas nozīmē - iemācīt tam bērnam dejot, vai jaunietim 

vai pieaugušajam. Man citu domu nav, ka tas ir dabiski, ka mēs esam arī horeogrāfi. Tās ir tādas 

divas neatdalāmas lietas priekš manis, jo es to visu laiku daru – es visu laiku radu jaunas dejas. Jo 

bērni nekad nenāks uz nodarbībām, ja mēs ar viņiem slīpēsim tikai kaut ko vienu, kaut kādas 

konkrētas kustības, bet viņiem vajag arī izpaust sevi dejā. 

 . Ja skaram izglītību – ko tu domā par izglītības jautājumu dejas pedagoģijā? 

Tu domā, kur mēs kā pieaugušie, studenti, aiziet un grib kļūt par deju pedagogiem? 

Jā. 

Tā kā es pati tur esmu bijusi iekšā, gan kā studente, gan kā pasniedzēja, ir tā sajūta, ka ir ļoti daudz 

robu. Daudz milzīgu robu tajā, ka neiedod studentam izpratni par cilvēka ķermeni kā tādu līdz 

galam. Jo ir ļoti lielas kļūdas.  

Man bija viena studente, tajā laikā es viņai pasniedzu lekcijas, es viņu pierunāju pamēģināt, viņa 

brauca uz mūsu studiju un pasniedza arī baletu, jo viņai pamats bija balets, klasiskā deja, jo viņa 

pati bija uz puantēm dejojusi un visu pārējo. Tad varēja uzreiz novērot, kas ir tas, kas viņai nav 

iedots pirmajos divos kursos. Nav tā izpratne par bērna vecuma posma attiecīgo ķermeņa uzbūvi, 

nav izpratnes par to vispār, kā vajadzētu. Sākšu runāt par disciplīnu arī, kas ir jāietur nodabībās 

viennozīmīgi. Kas arī netiek acīmredzot mums iemācīts. To, protams, var dzīves laikā tikai iegūt 

pats kā deju pedagogs, bet, ja mēs neaizejam jau ar stingru mugurkaulu, nenostājamies priekšā: 

„tagad nebūs tā, ka tu tīsies ap stangu un es mēģināšu tev kaut ko iemācīt”, tad tur nebūs nekā. Tad 

tu vari arī iet projām, tu neesi vairs deju skolotājs. 

Tās ir tās lietas – disciplīna, varbūt kaut kādas metodes, tehnikas, ko varētu iedot. Jebkuram 

skolotājam, kurš jau strādā vismaz desmit gadus, viņam noteikti kaut kāds azotē stāv padoms, ko 

var iedot. Man šķiet, no tās praktiskās puses arī par maz studentiem tiek stāstīts, kā būtu labāk iet 

jebkurā grupā iekšā, kā būtu labāk strādāt. Tieši runājot no pedagoģijas. Man trūkst tā neiedotā 

izpratne par to, kas mēs esam kā pedagogi, nevis kā deju skolotājs.  

Saskarās, saliekās divas lietas kopā – deja un pedagogs. Jo ļoti labi var just, kur, kā teiksim, man 

ir piemēri, arī mani kolēģi treneri, kur var just, ka nav pabeiguši pedagoģiju, ka viņi ir bijuši tīri 

horeogrāfijā. Vai ir vienkārši C kategorijas fitnesa treneris, bet viņš grib pamēģināt iekāpt tajā 

pedagoģijā un nākt, un mācīt bērniem, pieņemsim, kaut vai fiziskās slodzes nodarbības. „Audzējam 

muskulīšus un visu pārējo”. Bet tur trūkst izpratnes, kā ir jārunā ar bērnu. Neder sausa teorija un 

neder arī sausa prakse. Mums ir jāliek kopā tas viss. Bet kaut kur kaut kas buksē. Un es pat nezinu. 

Redzi, ja mēs tagad varētu iziet cauri, kādi ir tie priekšmeti, kādas ir lekcijas, ko šobrīd dod 

studentiem, es domāju, ka tad es tev varētu sīkāk atbildēt, kur es redzu, ka nav labi un kur es redzu, 

ka ir ok. Jo, arī ar to, ko es pati saskāros, kad man bija dejas terapija tieši kā lekcija, tad es sapratu, 

ka studentiem nav izpratnes, ka arī pie viņiem var nodarbībā nokļūt bērns, kuram ir kādi kustību 

traucējumi, piemēram. Un viņiem nav ne mazākās sajēgas, ko tagad ar viņu iesākt. Tas ir arī mans 



 

lauciņš, kurā es mazliet vairāk darbojos un mēģinu tajās nodarbībās iesaistīt, un mēģināt arī iestāstīt 

pārējiem bērniem, ka tas ir normāli, ka jebkāds var bērns būt, jebkādi cilvēki mēs varam būt un 

nākt, un dejot. 

Ļoti daudz īstenībā lietu, kas trūkst. Bet jā, mēs nevaram bez pedagoģijas. Tas, kādu mīnusu es 

saskatu, ja nav mācīta pedagoģija apakšā. Un ja liekas visiem pārējiem treneriem, deju skolotājiem, 

ka viņi bez tās pedagoģijas var iztikt. Bet nevar. Lai cik riebīga tā pedagoģija būtu, didaktika vispār 

- tas bija kaut kas nenormāls, bet ir jāprot izprast, ir jāprot izjust bērns jebkurā vecumposmā. Un 

mums ar viņiem ir jārunā, nevis jāieiet 5 sekundes pirms nodarbības iekšā un jāsāk nodarbība, bet 

tev vispirms ir jānoķer tā sajūta, kas tur notiek tai grupā, un tikai tad mēs varam mācīties tālāk. 

 

  



 

9.pielikums  

Intervija ar Katrīni Vīksniņu 

 

1.Kas ir galvenais deju pedagoga darbā? 

Manā skatījumā galvenās ir ļoti daudz lietas, piemēram pedagoga attieksmes, attiecības ar 

audzēkņiem, vecākiem, metodes un paņēmieni ar kādiem tiek panākti rezultāti. Ļoti daudz 

pedagoģisko un psiholoģisko aspektu, bet, kas visu to vieno ir mīlestība pret savu darbu un vēlme 

panākt pēc iespējas labākus rezultātus gan no psiholoģiski pedagoģiskā viedokļa, gan no 

fizioloģiskā un cilvēka attīstības viedokļa. 

 .Kas liek deju pedagogam būt aktīvam pasākumu apmeklēšanā un organizēšanā priekš sava 

kolektīva – kolektīva vadītāja pienākumiem? 

Nu tā ir mīlestība pret savu lietu, pret savu profesiju. Un, ja cilvēks ir īstajā vietā, tad viņš saprot, 

ka viņam ir nepieciešams bagātināt sevi. Ļoti labi var just, ja pedagogs, teiksim tā, ir kaut kādā 

veidā sevi jau izražojis, vai savu radošumu, tas ir apsīcis, ir intuitīvi saprotams, ka ir jādodas kaut 

kur smelt šo te enerģiju, sevi bagātināt, lai atkal varētu dot citiem. Jo tā ir nemitīga enerģijas 

apmaiņa starp cilvēkiem, starp dejotājiem un starp pedagogu. Arī šie te koncerti, tas nav kā sods 

vai kaut kāds papildus noslogojums, bet tieši otrādi, ja pedagogs saprot savu misiju, saprot, ko dod 

šie koncerti, ko dod šīs uzstāšanās dejotājam, ka tā ir nemitīga izaugsme, no viena koncerta uz otru 

koncertu, ka tā ir audzinošā lieta, ka tiek cilvēkam mācīta arī skatuves kultūra, un to nevar mācīties, 

ja netiek uz skatuves. Cilvēks saprot, ka vienā brīdī viņš ir izsīcis, šī enerģija ir nepieciešama, un 

viņam šī te enerģija ir nepieciešama no tās vides uz kuru viņš tiecas. 

Runājot par deju kolektīva vadību - ja cilvēkam šķiet, ka, piemēram, vēl papildus brīvdienas, kas 

tiek atņemtas savai ģimenei, tas ir lieks slogs, tad saprotot to, cik ļoti nozīmīgi tas varētu būt 

kolektīva attīstībā, šie te svara kausi krietni mainās. 

3.Ko jūs domājat par deju pedagogu kā horeogrāfu un dejas kompozīcijas prasmēm šajā 

profesijā? 

Manā skatījumā deju kompozīcija, kompozīcijas pamati, ir kā pamata bāze, uz kuras balstīties, kas 

paver tālāk jau iespējas neizmērojamas radošam cilvēkam. Tieši tāpat kā ir 7 notis, tāpat ir 

pamatpozīcijas, ir kompozīciju dažādi zīmējumi. Un, šeit jau parādās tas cilvēka radošums, kad 

izmantojot šo te bāzi, var attīstīties. Ja nav pamatbāzes un cilvēks to neizmanto, tad ir jautājums 

par viņa izpratni kā tādu kompozīcijā. Protams, nākošais ir atkal solis, kad atkāpjas jau nedaudz no 

deju kompozīcijas, lai meklētu tālākus ceļus, kas jau aizved uz dažādiem moderniem virzieniem. 

Bet arī tur var saskatīt dejas kompozīciju. Katrā ziņā manā skatījumā, iesākot savu deju skolotāja 

karjeru, noteikti ir jābalstās uz deju kompozīciju. Un tikai tad, kad saproti, kā ar cilvēkiem veidot 

šos zīmējumus, kā viņi var mainīties, kā var mainīties plaknes, laiks un viss pārējais, spēlējoties ar 

šiem elementiem, jau ir iespējama attīstība uz augstāku pakāpi. Ja šo neizmanto, tad es uzskatu, ka 

tas ir neprofesionāli. 



 

Ir neskaitāmi pamatsoļi visos deju virzienos un žanros. Apgūstot šos pamatbāzes soļus, zinot deju 

kompozīciju, saprotot ritmu un mūziku izjūtot, tās ir neizbēgamās lietas, kas ir pamats, kam ir jābūt 

deju pedagogam. Manā skatījumā, ja deju pedagogs nav spējīgs no pamatsoļiem izveidot 

vienkāršas formas deju, viņš nevar sevi saukt par deju skolotāju. Jo skolotājs ir tas, kurš ir spējīgs, 

pat fizikas skolotājs, kurš ir spējīgs radoši strādāt, lai šim skolniekam iemācītu teoriju. Tieši tāpat 

deju skolotājam ir jābūt spējīgam uzstādīt jebkādas formas horeogrāfiju. Tā var nepretendēt uz 

EMI balvu, bet manā skatījumā ir ļoti skumji, ja ir kolēģi, kuriem ir nepieciešami deju apraksti, lai 

varētu strādāt. Tas ir skumji, tas ir bēdīgi un man šķiet, ka tas kaut kādā mērā ved uz profesionālo 

degradāciju, profesionālo izdegšanu. Manā skatījumā nevar būt deju pedagogs, ja šis pedagogs nav 

spējīgs savirknēt jau esošu soļus vienkāršās horeogrāfijās. 

4.Ja deju pedagogs izvēlas neveidot jaunas dejas, vai citu horeogrāfu deju aprakstu izlasīšanā 

un dejas uzstādīšanā ir nepieciešamas zināšanas kompozīcijā? 

Un pie tam tur pat varētu būt pamatīgākas zināšans nepieciešamas, jo, dejas notāciju izlasot, ir 

tiešām jābūt cilvēkam, kas orientējas šajā jautājumā, lai saprastu, lai varētu uzstādīt deju. Ne velti 

šādiem aprakstiem tiek doti arī video ieraksti, un vēl kolektīvi tiekas uz precizēšanas 

mēģinājumiem. Tas viss, manā skatījumā, ir ļoti jauki un atbalstāmi, bet man ļoti gribētos redzēt, 

ka deju kolektīvu vadītāji veido savas dejas, rada kaut ko no sevis un apmācas šos dejotājus arī tajā 

laikā, kad viņiem nav obligātās programmas. Tas saistās, protams, ar latviešu tautas deju. Bet visās 

citās - tāpat kā deju kombinācijas ir cilvēkam jāspēj savirknēt, un ja, viņš spēj šo deju kombināciju 

savirknēt, nu tad viņam ir jāspēj kaut ko vairāk izdarīt. Kā sacīt jāsaka, šis ir tikai treniņš un varbūt, 

ka no šī deju pedagoga pēc tam sanāks arī labs horeogrāfs. 

5.Vai deju pedagogam ir jābūt horeogrāfam? 

Es domāju, ka pilnīgi noteikti. Jo mūsu valstī, ja mēs runājam par mūsu valsti vairāk, nav tik lielas 

iespējas, ja cilvēks ir tikai horeogrāfs, ka viņš atbrauc, novada, uzstāda deju, aizbrauc prom. 

Protams, tas ir ļoti jauki, bet tā noteikti nevar būt pamatnodarbošanās mūsu valstī. Bet, ja ir deju 

pedagogi, viņiem ir visas iespējas radīt kaut ko. Šeit var strīdēties par kaut kādu māksliniecisko 

vērtību. Bet, man šķiet, ka tieši šiem dejotājiem treniņu nolūkā ir ļoti labi izjust sava pedagoga 

rokrakstu. Saprast, kā veidojas šī horeogrāfija. Spēt pakļauties kaut kādām izmaiņām, arī variēt un, 

radoši pašiem pieiet šim jautājumam. Man šķiet, tas bagātina gan dejotāju, gan pašu deju pedagogu. 

6.Vai jēdziens “horeogrāfs” ir unikāls talants? Vai arī zināšanu, pieredzes un pat dažādu 

tehnoloģiju izmantošana? Kā ir mainījies, vai vispār ir mainījies šis jēdziens? 

Es domāju, ka ir mainījies. Jo jau 19.gs nevarēja būt horeogrāfs cilvēks, kurš nav apveltīts ar īpaši 

radošu dzirksti, kurš to spēj izdarīt, tas vienkārši nebija iespējams. Bet mūsdienās ir tik ļoti daudz 

pieejama dažāda informācija. Šeit ir jāuzmanās arī no plaģiātisma, jo pie informācijas gūzmas, 

parādās arī vēlme “aizņemties” daudzas dažādas idejas. Bet es domāju, ka šeit ir gan gan. Kā 

piemēram sportisti - viņi var nebūt tik ļoti talantīgi, jaunais sportists - viņš nav tik ļoti talantīgs, bet 

viņš ir ļoti neatlaidīgs un mērķtiecīgs, un apzinās savas kļūdas, viņš pielieto kritisko domāšanu un 

attīstās, viņš bieži vien var sasniegt krietni augstākus rezultātus, nekā talantīgs sportists, kuram viss 

sanāk pats par sevi, kurš aizmirst, ka ir jāattīstās. Un arī šeit ir tieši tas pats, ka pats cilvēks, kurš 



 

rada šīs dejas, viņš to var izdarīt caur radošām mokām, kā ļoti daudzi mākslas darbi top, un viņš to 

var izdarīt ļoti viegli, jo viņam ir radošā dzirksts, vai viņam vienkārši ir dotības. Bet šeit mēs 

nevaram runāt par kvalitāti, varbūt, ka kvalitāte ir augstāka tieši šim cilvēkam, kurš ir ieguldījis 

milzīgu darbu, lielu izpēti un ar smagu darbu panācis šo rezultātu. Tas ir strīdīgs moments. 

 .Kas kavē deju pedagoga profesionālo attīstību? 

Nu, tā varētu būt kaut kādā mērā arī rutīna. Ka šis process ir kļuvis vienveidīgs. Pedagogs 

neapmeklē nekādus kursus vai neizglītojas. Neapmeklē teātrus, izrādes, pats nebagātinās, 

nepapildina. Jo arī pedagoga radošā puse nenoliedzami balstās uz iedvesmu. Ja šī iedvesma noplok, 

pedagogs zaudē sava darba kvalitāti, jo, pedagoģija ir tāda zinātne, kurā nemitīgi ir jāattīstās, 

nemitīgi ir jāseko līdzi kaut kādām jaunām tendencēm. Tā ir saistīta ar paša pedagoga nemitīgu 

attīstību, nemitīgu mācīšanos, iedvesmošanos no kolēģiem, no dažādiem kultūras pasākumiem. Ja 

pedagogs ir ieslīdzis savā patmīlībā, pašapmierinātībā, tad viņš sāk būt paviršs savās nodarbībās. 

Ko mēs varam redzēt arī ļoti bieži, kad satiekās dažādi kolektīvi - dejotāji ir sava kolektīva vadītāja 

spoguļa attēls. Jo, ja kolektīva vadītājs ir savaldīgs, punktuāls, viņam ir sava darba ētika ļoti 

nozīmīga, to var redzēt arī kolektīvā kurš būs savākts, kurš būs precīzs, kurš ētiski un estētiski 

uzvedīsies gan aizkulisēs, gan uz skatuves, tai skaitā arī apģērbos. Savukārt, ja šis kolektīva vadītājs 

vai pedagogs ir zaudējis savu iedvesmu, viņa pedagoģiskajā ētikā krīt līmenis, to var redzēt, ka ir 

pavirša attieksme gan dejotājos, gan skatuves tēlā, nepieklājīga uzvedība aizkulisēs, citu kolektīvu 

necienīšana. Bet tas jau viss nāk no kolektīva vadītāja, no viņa prasībām. Un no viņa tas aiziet tālāk 

arī uz kolektīvu. 

  



 

 

10. pielikums 

Anketa deju pedagogu aprobācijai 

DEJU PEDAGOGA PROFESION L  IDENTIT TE 
Pētījuma metodiku izstrādāja  

Paula Gorobeca (Jēgere) 

2018 

 

Lūdzu Jūs piedalīties deju pedagogu profesionālās identitātes izpētē. Iegūtie rezultāti 

veicinās dejas pedagoģijas attīstību, kā arī palīdzēs augstākās izglītības institūcijām koriģēt 

prasības deju pedagogu sagatavošanā, darbības organizācijā un vērtēšanā. Jūsu sniegtās atbildes 

palīdzēs dalīties ar pozitīvo pieredzi, atklāt problēmas profesijā vai studiju  procesā, kā arī paust 

deju pedagogu viedokli plašākai sabiedrībai.  

Ceru, ka šīs anketas aizpildīšana Jums radīs iespēju pārdomāt arī savu ikdienas darbību. 

            Jau iepriekš pateicos par atvēlēto laiku, atbilžu atklātību un ieinteresētību profesijas 

attīstībā. 

 

Lūdzu novērtēt piedāvātos apgalvojumus ballēs no 1 līdz 6, kur 1 apzīmē kategorisku 

nepiekrišanu piedāvātajam izteikumam un 6 apzīmē pilnīgu piekrišanu. 

Kategoriski nepiekrītu Neitrāla attieksme Pilnībā piekrītu 

1........2 3........4 5........6 

 

PF Apgalvojumi 1 2 3 4 5 6 

F1. Es vienmēr izvirzu sasniedzamos mērķus sezonai (gadam)       

F2. Es vienmēr izvirzu sasniedzamos mērķus pusgadam       

 F3. Es vienmēr izvirzu sasniedzamos mērķus katrai nodarbībai       

F4. Uzskatu, ka manā profesionālajā darbībā ir svarīgi veicināt 

pilnvērtīgu un harmonisku (fizisku, garīgu, psiholoģisku, 

sociālu) personības attīstību 

      

F5. Man ir svarīgs godīgums (pret audzēkņiem, vecākiem, 

kolēģiem) 

      

F6. Augsti vērtēju un cenšos veicināt savos audzēkņos cieņu un 

atbildības izjūtu 

      

F7. Nebaidos izteikt savas domas un viedokli par savas profesijas 

nozīmīgumu un nepieciešamību 

      

F8. Uzskatu, ka etiķete un uzvedības kultūra nav novecojuši 

termini 

      



 

F9. Bieži saskaros ar to, ka sabiedrība (vecāki, vadība, audzēkņi, 

sociālo tīklu lietotāji) nesaprot manas profesijas specifiku 

      

F10. Mani neietekmē neprofesionāli viedokļi un norādījumi par 

manis radītajām dejām 

      

 

PZP Apgalvojumi 1 2 3 4 5 6 

ZP1. Es atceros savus skolotājus un varu izvērtēt, ar kādiem 

paņēmieniem es vēlos strādāt un kādi lai paliek pagātnē un 

nav aktuāli 

      

ZP2. Iegūtās prasmes un zināšanas augstskolā integrēju savā 

profesionālajā darbībā 

      

ZP3. Uzskatu, ka mana profesija paredz nepārtrauktu sevis 

pilnveidošanu 

      

ZP4. Iegūtās zināšanas un prasmes pedagoģijā radoši lietoju savā 

profesionālajā darbībā 

      

ZP5. Savu profesionālo darbību organizēju kā audzināšanas 

procesu 

      

ZP6. Nodarbībā izvēlos pedagoģiskos paņēmienus atbilstoši 

dejotāju vecumam. 

      

ZP7. Iegūtās zināšanas un prasmes par dejas kompozīciju laikā, 

telpā un līmeņos lietoju savu horeogrāfiju veidošanā 

      

ZP8. Man ir būtiski rast pamatojumu kustību valodas izvēlei       

ZP9. Respektēju, bet kritiski analizēju savu dejas pedagogu 

darbību 

      

ZP10. Man ir svarīgi dejas kompozīcijas elementus veidot kā 

simbolus dejas idejas atklāsmei 

      

 

PL Apgalvojumi 1 2 3 4 5 6 

L1. Esmu atbildīgs par savas studijas, kolektīva sabiedrisko dzīvi 

un koncertdarbību 

      

L2. Man nesagādā grūtības organizēt pasākumus, jo tie ir manas 

profesionālās darbības daļa 

      

L3. Deju skolotāja ikdienas darbā neapšaubāmi ietilpst arī 

audzinātāja pienākumi 

      

L4. Uzskatu, ka deju pedagogam jābūt arī horeogrāfam       

L5. Gadā pats/pati izveidoju vismaz 3 jaunas dejas       

L6. Uzskatu, ka deju pedagoga pienākumos ietilpst veicināt 

audzēkņu fizisku, garīgu, psiholoģisku un sociālu attīstību 

      

L7. Dejas apguves procesā rosinu dejotājus pievērst uzmanību 

savstarpējām attiecībām 

      

L8. Dejas apguves procesā pievēršu uzmanību dejotāju 

savstarpējām attiecībām 

      

L9. Savlaicīgi plānoju sava kolektīva galvenos notikumus       

L10 Konkrētu pasākumu organizēšanas laikā sadarbojos ar 

partneriem (telpu īpašniekiem, apskaņotājiem, šuvēju, 

operātoru, fotogrāfu, scenogrāfu, gaismotāju u.c.) 

      



 

 

MR Apgalvojumi 1 2 3 4 5 6 

M1. Meklēju un radu jaunus horeogrāfiskos risinājumus, idejas un 

paņēmienus 

      

M2. Jaunu deju veidošanu jūtu kā iekšēju nepieciešamību       

M3. Savos iestudējumos un horeogrāfijās atklāju daudzveidīgas 

tēmas gan ar ierastu kustību valodu, gan ar jauniem 

paņēmieniem 

      

M4. Man ir prasmes dejas kompozīcijā, un es tās regulāri 

pielietoju savā praktiskajā darbībā 

      

M5. Veidojot horeogrāfijas, esmu gatavs/va deju žanru/stilu 

sintēzei 

      

M6. Domāju – katram deju pedagogam ir jārada savas 

oriģinālhoreogrāfijas 

      

M7. Uzskatu, ka profesionālam deju pedagogam nav pieļaujams 

izmantot citu horeogrāfu radītās kustību kombinācijas savu 

oriģinālhoreogrāfiju veidošanai 

      

M8. Savu ierasto kustību valodu periodiski cenšos atjaunināt un 

papildināt 

      

M9. Savās jaunrades dejās cenšos atklāt gan personiski, gan sociāli 

nozīmīgas tēmas 

      

M10. Neatbalstu dažu kolēģu praksi formāli veidot horeogrāfijas, 

uzvedumus, izrādes bez personiskas ieinteresētības 

      

 

A Apgalvojumi 1 2 3 4 5 6 

A1. Apmeklēju meistarklases, kursus, seminārus.       

A2. Pats/pati organizēju meistarklases, kursus, seminārus.       

A3. Esmu punktuāls/la, vienmēr ievēroju nodarbību sākumu un 

beigas. 

      

A4. Nav pieļaujams, ka deju pedagogs bieži kavē nodarbību 

sākumu. 

      

A5. Uz nodarbībām vienmēr ierodos sagatavojies un vismaz 10 

minūtes ātrāk. 

      

A6.  Uzskatu, ka deju nodarbību laikā pedagogs nedrīkst zaudēt 

savaldību. 

      

A7. Nemēdzu aizmuguriski kritizēt kolēģus un viņu vadītos 

kolektīvus. 

      

A8. Iesaistos projektos, pasākumu organizēšanā, žūrijas komisijās, 

profesionālajās organizācijās. 

      

A9. Dejotāju vecumposms nosaka dejas tēla izveidi.       

A10. Vienmēr ievēroju skatuves estētiku.       

 

PT Apgalvojumi 1 2 3 4 5 6 



 

T1. Komunicēju ar vecākiem, kolēģiem un dejas mākslas 

interesentiem, informēju tos par jaunumiem un aktualitātēm 

dejas mākslas pasaulē 

      

T2. Veidoju dažādus informatīvus materiālus (reklāmas rullīšus, 

informācijas bukletus, skrejlapas, plakātus) 

      

T3. Domāju, ka ārējais izskats ir svarīgs, tāpēc par to pastāvīgi 

rūpējos 

      

T4. Vajadzības gadījumā varu nodemonstrēt nepieciešamās 

kustību kombinācijas 

      

T5. Apmeklēju citu kolēģu organizētus pasākumus       

T6. Sekoju līdz un apmeklēju profesionālajai izaugsmei 

nepieciešamos pasākumus (dejas dienas, viesizrādes, 

koncertus, u.c.) 

      

T7. Pastāvīgi rūpējos par savu fizisko formu       

T8. Esmu izkopis/usi savu individuālo stilu ārējā izskatā       

T9. Uzskatu sevi par komunikablu, sadarbojoties ar audzēkņiem, 

vecākiem, kolēģiem, sociālo tīklu lietotājiem 

      

T10. Labprātāk nodarbībās izvēlos pats/pati demonstrēt kustību 

kombinācijas un elementus 

      

 

 

 

 

  



 

 

ZIŅAS PAR JUMS 

Lūdzu atzīmējiet ar X, cik ilgi strādājat par deju pedagogu!  

Vēl 

nestrādāju 

Līdz 2 gadiem No 2 – 5 gadi 5 – 10 gadi 10 – 20 gadi 20 gadi un 

vairāk 

      

 

Lūdzu atzīmējiet ar X Jūsu pārstāvēto/-os deju žanru/-us//stilu/-us! 

 

Klasiskā 

deja 

Latviešu 

tautas dejas 

Džeza 

deja 

Mūsdienu 

dejas 

Street 

dance 

Hip hop 

Austrumu 

dejas 

Cits (kāds?) 

___________ 

       

 

Jūsu vecums _________gadi  

Dzimums: Siev.     Vīr. 

Lūdzu atzīmējiet ar X iegūto izglītību! 

Studēju Kursi/semināri Bakalaurs Maģistrs Doktors Cits (kāds?) 

      

 

Jūsu iegūtā speciālitāte (piem., horeogrāfs, deju skolotājs, psihologs): 

___________________________________________________________________________ 

Strādāju valsts apmaksātu darbu (skola, interešu izglītības centri)  

Strādāju privātā sektorā (privātā studija, deju skola)  

Lūdzu atzīmējiet ar X - ar kādām dejotāju vecuma grupām strādājat (vidējais vecums 

grupā) 

Pirmsskolas 

vecuma bērni 

7 – 9 gadi 10 – 13 gadi 14 – 18 gadi 18 – 30 gadi 30 un vairāk 

      

 

Mana slodze (kā deju pedagogam) nedēļā ir _______ stundas (norādiet lūdzu akadēmiskās 

stundas)  

Anketa ir anonīma, un tajā norādītās ziņas tiks izmantotas tikai pētījuma ietvaros. 



 

11.pielikums 

Anketa dejas izglītības programmu studentu aprobācijai 

DEJU PEDAGOGA PROFESION L  IDENTIT TE 
Pētījuma metodiku izstrādāja  

Paula Gorobeca (Jēgere) 

2018 

 

Lūdzu Jūs piedalīties deju pedagogu profesionālās identitātes izpētē. Iegūtie rezultāti 

veicinās dejas pedagoģijas attīstību, kā arī palīdzēs augstākās izglītības institūcijām koriģēt 

prasības deju pedagogu sagatavošanā, darbības organizācijā un vērtēšanā. Jūsu sniegtās atbildes 

palīdzēs dalīties ar pozitīvo pieredzi, atklāt problēmas profesijā vai studiju  procesā, kā arī paust 

deju pedagogu viedokli plašākai sabiedrībai.  

Ceru, ka šīs anketas aizpildīšana Jums radīs iespēju pārdomāt arī savu ikdienas darbību. 

            Jau iepriekš pateicos par atvēlēto laiku, atbilžu atklātību un ieinteresētību profesijas 

attīstībā. 

 

Lūdzu novērtēt piedāvātos apgalvojumus ballēs no 1 līdz 6, kur 1 apzīmē kategorisku 

nepiekrišanu piedāvātajam izteikumam un 6 apzīmē pilnīgu piekrišanu. 

Kategoriski nepiekrītu Neitrāla attieksme Pilnībā piekrītu 

1........2 3........4 5........6 

 

PF Apgalvojumi 1 2 3 4 5 6 

F1. Es vienmēr izvirzu sasniedzamos mērķus sezonai (gadam)       

F2. Es vienmēr izvirzu sasniedzamos mērķus pusgadam       

 F3. Es vienmēr izvirzu sasniedzamos mērķus katrai nodarbībai       

F4. Uzskatu, ka manā profesionālajā darbībā ir svarīgi veicināt 

pilnvērtīgu un harmonisku (fizisku, garīgu, psiholoģisku, 

sociālu) personības attīstību 

      

F5. Man ir svarīgs godīgums (pret audzēkņiem, vecākiem, 

kolēģiem) 

      

F6. Augsti vērtēju un cenšos veicināt savos audzēkņos cieņu un 

atbildības izjūtu 

      

F7. Nebaidos izteikt savas domas un viedokli par savas profesijas 

nozīmīgumu un nepieciešamību 

      

F8. Uzskatu, ka etiķete un uzvedības kultūra nav novecojuši 

termini 

      

F9. Bieži saskaros ar to, ka sabiedrība (vecāki, vadība, audzēkņi, 

sociālo tīklu lietotāji) nesaprot manas profesijas specifiku 

      



 

F10. Mani neietekmē neprofesionāli viedokļi un norādījumi par 

manis radītajām dejām 

      

 

PZP Apgalvojumi 1 2 3 4 5 6 

ZP1. Es atceros savus skolotājus un varu izvērtēt, ar kādiem 

paņēmieniem es vēlos strādāt un kādi lai paliek pagātnē un 

nav aktuāli 

      

ZP2. Iegūtās prasmes un zināšanas augstskolā integrēju savā 

profesionālajā darbībā 

      

ZP3. Uzskatu, ka mana profesija paredz nepārtrauktu sevis 

pilnveidošanu 

      

ZP4. Iegūtās zināšanas un prasmes pedagoģijā radoši lietoju savā 

profesionālajā darbībā 

      

ZP5. Savu profesionālo darbību organizēju kā audzināšanas 

procesu 

      

ZP6. Nodarbībā izvēlos pedagoģiskos paņēmienus atbilstoši 

dejotāju vecumam. 

      

ZP7. Iegūtās zināšanas un prasmes par dejas kompozīciju laikā, 

telpā un līmeņos lietoju savu horeogrāfiju veidošanā 

      

ZP8. Man ir būtiski rast pamatojumu kustību valodas izvēlei       

ZP9. Respektēju, bet kritiski analizēju savu dejas pedagogu 

darbību (to pedagogu, kuri mācījuši mani) 

      

ZP10. Man ir svarīgi dejas kompozīcijas elementus veidot kā 

simbolus dejas idejas atklāsmei 

      

 

PL Apgalvojumi 1 2 3 4 5 6 

L1. Esmu atbildīgs par savas studijas, kolektīva sabiedrisko dzīvi 

un koncertdarbību 

      

L2. Man nesagādā grūtības organizēt pasākumus, jo tie ir manas 

profesionālās darbības daļa 

      

L3. Deju skolotāja ikdienas darbā neapšaubāmi ietilpst arī 

audzinātāja pienākumi 

      

L4. Uzskatu, ka deju pedagogam jābūt arī horeogrāfam       

L5. Gadā pats/pati izveidoju vismaz 3 jaunas dejas       

L6. Uzskatu, ka deju pedagoga pienākumos ietilpst veicināt 

audzēkņu fizisku, garīgu, psiholoģisku un sociālu attīstību 

      

L7. Dejas apguves procesā rosinu dejotājus pievērst uzmanību 

savstarpējām attiecībām 

      

L8. Dejas apguves procesā pievēršu uzmanību dejotāju 

savstarpējām attiecībām 

      

L9. Savlaicīgi plānoju sava kolektīva galvenos notikumus       

L10 Konkrētu pasākumu organizēšanas laikā sadarbojos ar 

partneriem (telpu īpašniekiem, apskaņotājiem, šuvēju, 

operātoru, fotogrāfu, scenogrāfu, gaismotāju u.c.) 

      

 



 

MR Apgalvojumi 1 2 3 4 5 6 

M1. Meklēju un radu jaunus horeogrāfiskos risinājumus, idejas un 

paņēmienus 

      

M2. Jaunu deju veidošanu jūtu kā iekšēju nepieciešamību       

M3. Savos iestudējumos un horeogrāfijās atklāju daudzveidīgas 

tēmas gan ar ierastu kustību valodu, gan ar jauniem 

paņēmieniem 

      

M4. Man ir prasmes dejas kompozīcijā, un es tās regulāri 

pielietoju savā praktiskajā darbībā 

      

M5. Veidojot horeogrāfijas, esmu gatavs/va deju žanru/stilu 

sintēzei 

      

M6. Domāju – katram deju pedagogam ir jārada savas 

oriģinālhoreogrāfijas 

      

M7. Uzskatu, ka profesionālam deju pedagogam nav pieļaujams 

izmantot citu horeogrāfu radītās kustību kombinācijas savu 

oriģinālhoreogrāfiju veidošanai 

      

M8. Savu ierasto kustību valodu periodiski cenšos atjaunināt un 

papildināt 

      

M9. Savās jaunrades dejās cenšos atklāt gan personiski, gan sociāli 

nozīmīgas tēmas 

      

M10. Neatbalstu dažu kolēģu praksi formāli veidot horeogrāfijas, 

uzvedumus, izrādes bez personiskas ieinteresētības 

      

 

A Apgalvojumi 1 2 3 4 5 6 

A1. Apmeklēju meistarklases, kursus, seminārus.       

A2. Pats/pati organizēju meistarklases, kursus, seminārus.       

A3. Esmu punktuāls/la, vienmēr ievēroju nodarbību sākumu un 

beigas. 

      

A4. Nav pieļaujams, ka deju pedagogs bieži kavē nodarbību 

sākumu. 

      

A5. Uz nodarbībām vienmēr ierodos sagatavojies un vismaz 10 

minūtes ātrāk. 

      

A6.  Uzskatu, ka deju nodarbību laikā pedagogs nedrīkst zaudēt 

savaldību. 

      

A7. Nemēdzu aizmuguriski kritizēt kolēģus un viņu vadītos 

kolektīvus. 

      

A8. Iesaistos projektos, pasākumu organizēšanā, žūrijas komisijās, 

profesionālajās organizācijās. 

      

A9. Dejotāju vecumposms nosaka dejas tēla izveidi.       

A10. Vienmēr ievēroju skatuves estētiku.       

 

PT Apgalvojumi 1 2 3 4 5 6 

T1. Komunicēju ar vecākiem, kolēģiem un dejas mākslas 

interesentiem, informēju tos par jaunumiem un aktualitātēm 

dejas mākslas pasaulē 

      



 

T2. Veidoju dažādus informatīvus materiālus (reklāmas rullīšus, 

informācijas bukletus, skrejlapas, plakātus) 

      

T3. Domāju, ka ārējais izskats ir svarīgs, tāpēc par to pastāvīgi 

rūpējos 

      

T4. Vajadzības gadījumā varu nodemonstrēt nepieciešamās 

kustību kombinācijas 

      

T5. Apmeklēju citu kolēģu organizētus pasākumus       

T6. Sekoju līdz un apmeklēju profesionālajai izaugsmei 

nepieciešamos pasākumus (dejas dienas, viesizrādes, 

koncertus, u.c.) 

      

T7. Pastāvīgi rūpējos par savu fizisko formu       

T8. Esmu izkopis/usi savu individuālo stilu ārējā izskatā       

T9. Uzskatu sevi par komunikablu, sadarbojoties ar audzēkņiem, 

vecākiem, kolēģiem, sociālo tīklu lietotājiem 

      

T10. Labprātāk nodarbībās izvēlos pats/pati demonstrēt kustību 

kombinācijas un elementus 

      

 

 

 

  



 

 

ZIŅAS PAR JUMS 

Lūdzu atzīmējiet ar X, cik ilgi strādājat par deju pedagogu!  

Vēl 

nestrādāju 

Līdz 2 gadiem No 2 – 5 gadi 5 – 10 gadi 10 – 20 gadi 20 gadi un 

vairāk 

      

 

Lūdzu atzīmējiet ar X Jūsu pārstāvēto/-os deju žanru/-us//stilu/-us! 

 

Klasiskā 

deja 

Latviešu 

tautas dejas 

Džeza 

deja 

Mūsdienu 

dejas 

Street 

dance 

Hip hop 

Laikmetīgā 

deja 

Cits (kāds?) 

___________ 

       

 

Jūsu vecums _________gadi  

Dzimums: Siev.     Vīr. 

Lūdzu atzīmējiet ar X iegūto izglītību! 

Studēju Kursi/semināri Bakalaurs Maģistrs Doktors Cits (kāds?) 

      

 

Jūsu iegūtā speciālitāte (piem., horeogrāfs, deju skolotājs, psihologs): 

___________________________________________________________________________ 

Strādāju valsts apmaksātu darbu (skola, interešu izglītības centri)  

Strādāju privātā sektorā (privātā studija, deju skola)  

Lūdzu atzīmējiet ar X - ar kādām dejotāju vecuma grupām strādājat (vidējais vecums 

grupā) 

Pirmsskolas 

vecuma bērni 

7 – 9 gadi 10 – 13 gadi 14 – 18 gadi 18 – 30 gadi 30 un vairāk 

      

 

Mana slodze (kā deju pedagogam) nedēļā ir _______ stundas (norādiet lūdzu akadēmiskās 

stundas)  

Anketa ir anonīma, un tajā norādītās ziņas tiks izmantotas tikai pētījuma ietvaros. 



 

12.pielikums 

Anketa pēc veiktajām izmaiņām 

DEJU PEDAGOGA PROFESION L  IDENTIT TE 
Pētījuma metodiku izstrādāja  

Paula Jēgere 

2020 

 

Lūdzu Jūs piedalīties deju pedagogu profesionālās identitātes izpētē. Iegūtie rezultāti 

veicinās dejas pedagoģijas attīstību, kā arī palīdzēs augstākās izglītības institūcijām koriģēt 

prasības deju pedagogu sagatavošanā, darbības organizācijā un vērtēšanā. Jūsu sniegtās atbildes 

palīdzēs dalīties ar pozitīvo pieredzi, atklāt problēmas profesijā vai studiju  procesā, kā arī paust 

deju pedagogu viedokli plašākai sabiedrībai.  

Ceru, ka šīs anketas aizpildīšana Jums radīs iespēju pārdomāt arī savu ikdienas darbību. 

            Jau iepriekš pateicos par atvēlēto laiku, atbilžu atklātību un ieinteresētību profesijas 

attīstībā. 

 

Lūdzu novērtēt piedāvātos apgalvojumus ballēs no 1 līdz 6, kur 1 apzīmē kategorisku 

nepiekrišanu piedāvātajam izteikumam un 6 apzīmē pilnīgu piekrišanu. 

Kategoriski nepiekrītu Neitrāla attieksme Pilnībā piekrītu 

1........2 3........4 5........6 

 

PF Apgalvojumi 1 2 3 4 5 6 

F1. Es vienmēr izvirzu sasniedzamos mērķus sezonai (gadam)       

F2. Es vienmēr izvirzu un vienojos ar audzēkņiem par 

sasniedzamajiem mērķiem 

      

 F3. Es vienmēr izvirzu sasniedzamos mērķus katrai nodarbībai       

F4. Uzskatu, ka manā profesionālajā darbībā ir svarīgi veicināt 

pilnvērtīgu un harmonisku (fizisku, garīgu, psiholoģisku, 

sociālu) personības attīstību 

      

F5. Man ir svarīgs godīgums (pret audzēkņiem, vecākiem, 

kolēģiem) 

      

F6. Augsti vērtēju un cenšos veicināt savos audzēkņos cieņu un 

atbildības izjūtu 

      

F7. Nebaidos izteikt savas domas un viedokli par savas profesijas 

nozīmīgumu un nepieciešamību 

      

F8. Uzskatu, ka etiķete un uzvedības kultūra nav novecojuši 

termini 

      



 

F9. Bieži saskaros ar to, ka sabiedrība (vecāki, vadība, audzēkņi, 

sociālo tīklu lietotāji) nesaprot manas profesijas specifiku 

      

F10. Mani neietekmē neprofesionāli viedokļi un norādījumi par 

manis radītajām dejām 

      

 

PZP Apgalvojumi 1 2 3 4 5 6 

ZP1. Es atceros savus skolotājus un varu izvērtēt, ar kādiem 

paņēmieniem es vēlos strādāt un kādi lai paliek pagātnē un 

nav aktuāli 

      

ZP2. Iegūtās prasmes un zināšanas augstskolā integrēju savā 

profesionālajā darbībā 

      

ZP3. Uzskatu, ka mana profesija paredz nepārtrauktu sevis 

pilnveidošanu 

      

ZP4. Apgūtās zināšanas un prasmes pedagoģijā radoši lietoju savā 

profesionālajā darbībā 

      

ZP5. Savu profesionālo darbību organizēju kā audzināšanas 

procesu 

      

ZP6. Nodarbībā izvēlos pedagoģiskos paņēmienus atbilstoši 

dejotāju vecumam 

      

ZP7. Iegūtās zināšanas un prasmes par dejas kompozīciju laikā, 

telpā un līmeņos lietoju savu horeogrāfiju veidošanā 

      

ZP8. Man ir būtiski rast pamatojumu kustību valodas izvēlei       

ZP9. Respektēju, bet kritiski analizēju savu dejas pedagogu 

darbību (to pedagogu, kuri mācījuši mani) 

      

ZP10. Man ir svarīgi dejas kompozīcijas elementus veidot kā 

simbolus dejas idejas atklāsmei 

      

 

PL Apgalvojumi 1 2 3 4 5 6 

L1. Esmu atbildīgs par sava kolektīva sabiedrisko dzīvi un 

koncertdarbību 

      

L2. Man nesagādā grūtības organizēt pasākumus, jo tie ir manas 

profesionālās darbības daļa 

      

L3. Deju skolotāja ikdienas darbā neapšaubāmi ietilpst arī 

audzinātāja pienākumi 

      

L4. Uzskatu, ka deju pedagogam jābūt arī horeogrāfam       

L5. Gadā pats/pati izveidoju vismaz 3 jaunas dejas       

L6. Uzskatu, ka deju pedagoga pienākumos ietilpst veicināt 

audzēkņu fizisku, garīgu, psiholoģisku un sociālu attīstību 

      

L7. Dejas apguves procesā rosinu dejotājus pievērst uzmanību 

savstarpējām attiecībām 

      

L8. Dejas apguves procesā pievēršu uzmanību dejotāju 

savstarpējām attiecībām 

      

L9. Savlaicīgi plānoju sava kolektīva galvenos notikumus       

L10 Konkrētu pasākumu organizēšanas laikā sadarbojos ar 

partneriem (telpu īpašniekiem, apskaņotājiem, šuvēju, 

operātoru, fotogrāfu, scenogrāfu, gaismotāju u.c.) 

      



 

 

MR Apgalvojumi 1 2 3 4 5 6 

M1. Meklēju un radu jaunus horeogrāfiskos risinājumus, idejas un 

paņēmienus 

      

M2. Jaunu deju veidošanu jūtu kā iekšēju nepieciešamību       

M3. Savos iestudējumos un horeogrāfijās atklāju daudzveidīgas 

tēmas gan ar ierastu kustību valodu, gan ar jauniem 

paņēmieniem 

      

M4. Man ir prasmes dejas kompozīcijā, un es tās regulāri 

pielietoju savā praktiskajā darbībā 

      

M5. Veidojot horeogrāfijas, esmu gatavs/va deju žanru/stilu 

sintēzei 

      

M6. Domāju – katram deju pedagogam ir jārada savas 

oriģinālhoreogrāfijas 

      

M7. Uzskatu, ka profesionālam deju pedagogam nav pieļaujams 

izmantot citu horeogrāfu radītās kustību kombinācijas savu 

oriģinālhoreogrāfiju veidošanai 

      

M8. Savu ierasto kustību valodu periodiski cenšos atjaunināt un 

papildināt 

      

M9. Savās jaunrades dejās cenšos atklāt gan personiski, gan sociāli 

nozīmīgas tēmas 

      

M10. Neatbalstu praksi formāli veidot horeogrāfijas, uzvedumus, 

izrādes 

      

 

A Apgalvojumi 1 2 3 4 5 6 

A1. Apmeklēju meistarklases, kursus, seminārus.       

A2. Pats/pati organizēju meistarklases, kursus, seminārus.       

A3. Esmu punktuāls/la, vienmēr ievēroju nodarbību sākumu un 

beigas. 

      

A4. Nav pieļaujams, ka deju pedagogs kavē nodarbību sākumu.       

A5. Uz nodarbībām vienmēr ierodos sagatavojies un vismaz 10 

minūtes agrāk 

      

A6.  Uzskatu, ka deju nodarbību laikā pedagogs nedrīkst zaudēt 

savaldību. 

      

A7. Nemēdzu aizmuguriski kritizēt kolēģus un viņu vadītos 

kolektīvus. 

      

A8. Iesaistos projektos, pasākumu organizēšanā, profesionālajās 

organizācijās. 

      

A9. Dejotāju vecumposms nosaka dejas tēla izveidi.       

A10. Vienmēr ievēroju skatuves estētiku.       

 

PT Apgalvojumi 1 2 3 4 5 6 

T1. Komunicēju ar vecākiem, kolēģiem un dejas mākslas 

interesentiem, informēju tos par jaunumiem un aktualitātēm 

dejas mākslas pasaulē un kolektīva darbībā 

      



 

T2. Veidoju dažādus informatīvus materiālus (reklāmas rullīšus, 

informācijas bukletus, skrejlapas, plakātus) 

      

T3. Domāju, ka ārējais izskats ir svarīgs, tāpēc par to pastāvīgi 

rūpējos 

      

T4. Saprotu, ka mana attieksme un rīcība ietekmē dejotāju 

personības 

      

T5. Protu kontrolēt savas emocijas saskarsmē ar dejotājiem       

T6. Sekoju līdz un apmeklēju profesionālajai izaugsmei 

nepieciešamos pasākumus (dejas dienas, viesizrādes, 

koncertus u.c.) 

      

T7. Pastāvīgi rūpējos par savu fizisko formu       

T8. Esmu izkopis/usi savu individuālo stilu ārējā izskatā       

T9. Uzskatu sevi par komunikablu, sadarbojoties ar audzēkņiem, 

vecākiem, kolēģiem, sociālo tīklu lietotājiem 

      

T10. Labprātāk nodarbībās izvēlos pats/pati demonstrēt kustību 

kombinācijas un elementus 

      

 

 

 

  



 

ZIŅAS PAR JUMS 

Lūdzu atzīmējiet ar X, cik ilgi strādājat par deju pedagogu!  

Vēl 

nestrādāju 

Līdz 2 gadiem No 2 – 5 gadi 5 – 10 gadi 10 – 20 gadi 20 gadi un 

vairāk 

      

 

Lūdzu atzīmējiet ar X Jūsu pārstāvēto/-os deju žanru/-us//stilu/-us! 

 

Klasiskā 

deja 

Latviešu 

tautas 

dejas 

Džeza 

deja 

Mūsdienu 

dejas 

Street 

dance 

Hip hop 

Laikmetīgā 

deja 

Cits (kāds?) 

___________ 

       

 

Jūsu vecums _________gadi  

Dzimums: Siev.     Vīr. 

Lūdzu atzīmējiet iegūto izglītību, ierakstot brīvajā lauciņā specialitāti (piem., horeogrāfs, 

deju skolotājs, psihologs, jurists)! 

Izglītība Studēju Kursi/semināri Bakalaurs 
Specialitāte    

 

Izglītība Maģistrs Doktors Cits (kāds?) ______________ 
Specialitāte    

 

Strādāju valsts apmaksātu darbu (skola, interešu izglītības centri)  

Strādāju privātā sektorā (privātā studija, deju skola)  

Lūdzu atzīmējiet ar X - ar kādām dejotāju vecuma grupām strādājat (vidējais vecums 

grupā) 

Pirmsskolas 

vecuma bērni 

7 – 9 gadi 10 – 13 gadi 14 – 18 gadi 18 – 30 gadi 30 un vairāk 

      

 

Mana slodze (kā deju pedagogam) nedēļā ir _______ stundas (norādiet lūdzu akadēmiskās 

stundas)  

Anketa ir anonīma, un tajā norādītās ziņas tiks izmantotas tikai pētījuma ietvaros. 



 

13.pielikums 

Anketa krievu valodā 

Професиональная идентичность педагогов по танцу 

Методику исследования разработала 

Паула Егере 

2020 

Прошу Вас участвовать в исследовании професиональной идентичности педагогов по 
танцу. Полученные результаты будут способствовать развитию педагогики танца, а также 

поможет высшим учебным заведениям коректировать требования к подготовки педагогов 

по танцу, в организации  и в оценивании. Ваши ответы помогут делится положительным 

опытом, открыть проблемы профессии или в процессе обучения, а также выразить мнение 

педагогов по танцу широкому обществу. 

Надеюсь, что заполнение анкеты Вам даст возможность подумать о своей ежедневной 

деятельности. 

Зарание благодарю за отведенное время, откровенные ответы и заинтересованность в 

развитии профессии. 

Прошу оценить предложенные утверждения в баллах с 1 по 6, где1 означяет категорическое 

несогласие предложенному выражению и 6 означает полное согласие. 

Категорически несогласен Неитральное отношение Полностью согласен 

1........2 3........4 5........6 

 

PF Утверждение 1 2 3 4 5 6 

F1. Я всегда назначаю достижимые цели для сезона (года)       

F2. Я всегда выдвигаю достижимые цели которые согласую с 

учениками  

      

 F3. Я всегда назначаю достижимые цели для каждого занятия       

F4. Считаю, что в моей  профессиональной деятельности 

важно развивать полноценную и гарманичную 

(физически, духовно, психологически, социально) 

развитую личность 

      

F5. Для меня важна честность ( к ученикам, родителям, 

колегам) 

      

F6.  Высоко ценю и стараюсь способствовать в своих 

участниках чувство достоинства и ответственность 

      

F7. Не боюсь  высказывать свои мысли и точку зрения о 

значение своей профессии и ее необходимости 

      



 

F8. Считаю , что  этикет и культура поведения не устаревшие 

понятия 

      

F9. Часто встречаюсь с тем, что общество (родители, 

руководство, ученики, пользователи социальных сетей) 

непонимают специфику моей профессии 

      

F10. На меня не вливает  непрофессиональные точки зрения и 

высказивания о моих созданных танцах 

      

 

PZP Утверждение 1 2 3 4 5 6 

ZP1. Я помню своих учителей  и могу оценить с какими 

приемами я желаю работать и какие не актуальны и их 

надо оставить в прошлом  

      

ZP2. Приобретенные в вузе навыки и знания  интегрирую в 

своей профессиональной деятельности 

      

ZP3. Считаю, что моя профессия предполагает непрерывное 

самосовершенствование 

      

ZP4. Приобретенные навыки и знания  педагогики творчески 

применяю в своей профессиональной деятельности 

      

ZP5. Свою профессиональную деятельность  организую как 

воспитательный процесс 

      

ZP6. На занятиях выбираю педагогические приемы 

соответствующие возрасту танцоров 

      

ZP7. Приобретенные навыки и знания о композиции танца во 

времени, пространстве и уровнях использую в создании 

своих хореографий 

      

ZP8.  Для меня важно найти обоснование при выборе языка 

движений 

      

ZP9. Я уважаю, но критически анализирую деятельность  

своих педагогов по танцу ( тех, которые учили меня) 

      

ZP10. Для меня важно элементы композиции танца создавать 

как символы для раскрытия идеи танца 

      

 

PL Утверждение 1 2 3 4 5 6 

L1. Я в ответе за общественную жизнь и концертную 

деятельность своего коллектива 

      

L2. Мне не составляет трудности организовать мероприятия, 

так как это часть моей профессиональной деятельности 

      

L3. В повседневной работе учителя танцев безусловно 
включена обязанность воспитателя 

      

L4. Считаю , что педагог по танцу также  должен быть и 

хореографом 

      

L5. За год сам\сама создаю не менее 3 новых танцев       

L6.  Считаю, что в обязанностях педагога танцев включено 
способствование  физическому, духовному, 

психологическому и социальному развитию учеников 

      



 

L7. В процессе обучения танцев поощряю танцоров обратить 

внимание на взаимные отношения 

      

L8. В процессе обучения танцев обращаю внимание  на 

взаимные отношения танцоров 

      

L9. Своевременно планирую основные события своего 

коллектива 

      

L10 Во время организации конкретных мероприятий 

взаимодействую с партнерами (собственниками 

помещений, звукорежиссёру, портными, операторами, 

фотографом, сценографом, осветителем и.др.) 

      

 

 

MR Утверждение 1 2 3 4 5 6 

M1. Ищу и творю новые хореографические решения, идеи и 

приемы 

      

M2. Создание новых танцев чувствую как внутреннюю 

необходимость 

      

M3. В своих постановках и хореографиях раскрываю 

многогранные темы как с помощю обычного языка 

движений так и с новыми способами 

      

M4. У меня навыки в композиции танца и я их регулярно 

применяю в своей практической деятельности 

      

M5. Сочиняя хореографии я готов\готова к синтезу 

танцевальных жанров\стилей 

      

M6.  Думаю – каждому педагогу по танцу необходимо 

создавать свои оригинальные хореографии 

      

M7. Считаю, что профессиональному педагогу по танцу не 

позволительно использовать комбинации движений 

других хореографов в созданные своих оригинальных 

хореографий 

      

M8. Свой привычный язык движений периодически стараюсь 

возобновить и дополнить 

      

M9. В своих новых танцах стараюсь раскрыть как личные так 

и социально значимые темы 

      

M10. Не поддерживаю практику  формально создавать 

хореографии, постановки, спектакли  

      

 

A Утверждение 1 2 3 4 5 6 

A1. Посещаю мастер классы, курсы, семинары       

A2. Сам\сама организую мастерклассы, курсы, семинары       

A3. Я пунктуален\ьна, всегда слежу за началом и концом 

занятий 

      

A4. Недопустимо , что педагог по танцу часто опаздывает на 

начало занятий 

      



 

A5. На занятия всегда прихожу подготовленный\ная и хотя бы 

10 мин.зарание 

      

A6.   Считаю, что во время занятий педагог не должен терять 

самообладание 

      

A7. Не имею привычки за спиной критиковать коллег и их 

коллективы 

      

A8. Участвую в проектах, организую мероприятия, в 

профессиональных организациях 

      

A9. Возраст танцоров определяет выбор образа танца       

A10. Всегда  соблюдаю сценическую  эстетику        

 

PT Утверждение 1 2 3 4 5 6 

T1. Комуницирую с родителями, колегами и 

заинтересованными в танцевальном искусстве лицами, 

информирую их об новостях и актуальностях в мире  

танца 

      

T2. Создаю разные информативные материалы (рекламные 

ролики, информационные буклеты, плакаты, рекламные 

листочки) 

      

T3. Думаю, что внешний вид важен, поэтому постоянно слежу 

за этим 

      

T4. Понимаю, что мое отношение и поведение влияют на 

личность танцоров 

      

T5. Умею контролировать свои эмоции в общении с 

танцорами 

      

T6.  Слежу за и посещаю мероприятия  необходимые для 

профессионального развития (дни танцев, гастроли, 

концерты и др.) 

      

T7. Постоянно слежу за своей физической формой       

T8. Я выработал\ла свой личный стиль внешнего вида       

T9. Считаю себя комуникабельным\ной , сотрудничаю с 

учениками, родителями, коллегами, пользователями 

социальных сетей 

      

T10. С удовольствием на занятиях сам\сама демонстрирую 

элементы и комбинации движений 

      

 

  



 

 

Сведения о Вас 

Пожалуйста,  отметьте с Х, как долго вы работаете педагогом по танцу! 

Еще 

не работаю 
До 2 лет С 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 и более лет 

      

 

Пожалуйста,  отметьте с Х ваш представленный\ ные жанр\ры, стиль\ли! 

Класический 

танец 

Народные 

танцы 

Джаз 

танец 

Современный 

танец 

Хип-

хоп,уличные 

танцы 

Модерн 

Другой 

(какой?) 

_________ 

       

 

Ваш возраст_____________лет  

Пол:     Жен.         Муж.  

Прошу, отметьте полученное образование - Ваша полученная специальность 

(например., хореограф, учитель танцев, психолог): 

Образование Учусь в вузе Курсы\семинары Бакалавр 

Специальность    

 

Образование Магистр Доктор Другое (какое?)______________ 

Специальность    

 

Занимаю государственное место работы ( школа,образовательный центр интересов):    

Работаю в частном секторе (частная студия, школа танцев):    

Прошу, отметить с Х , с какими возрастными группами танцоров вы работаете 

(средний возраст в группе) 

Дошкольный 

возраст 
7-9 лет 10-13 лет 14-18 лет 18-30 лет 30 и более 

      

Моя нагрузка (как педагога по танцу)  в неделю _________часов ( прошу указать 

академические часы) 

 

Анкета анонимна и в ней указанные сведения будут использованы только в рамках 

исследования 



 

14.pielikums 

Anketa angļu valodā 

PROFESSIONAL IDENTITY OF A DANCE TEACHER 

The research methodology was developed by 

Paula Jegere 

2020 

 

 Please participate in the research of the professional identity of dance teachers. The obtained 

results will promote the development of dance pedagogy, as well as help higher education 

institutions to adjust the requirements for the training, organization and evaluation of dance 

teachers. Your answers will help to share positive experiences, discover problems in the profession 

or study process, as well as express the opinion of dance teachers to the general public. 

 

I hope that filling in this questionnaire will give you an opportunity to rethink your daily 

activities. 

Thank you in advance for your time, frankness of answers and interest in the development of the 

profession. 

 Please rate the proposed statements on a scale of 1 to 6, where 1 indicates categorical 

disagreement with the proposed statement and 6 indicates complete agreement. 

 

Completely disagree Neutral attitude Totally agree 

1........2 3........4 5........6 

 

PF Statements 1 2 3 4 5 6  

F1. I always put forward my goals for the dance season (year)        

F2. I always set and agree with the students on the goals to be 

achieved 

       

 F3. I always put forward my goals for every dance class        

F4. I think that in my professional work it is necessary to promote 

development of full-fledged and harmonious personality 

(physical, spiritual, psychological, social) 

      

F5. Honesty is very important to me (honesty to my students, 

dancers, parents, colleagues) 

       

F6. I highly appreciate “respect” and “sense of responsibility” and 

I try to convey it to my students 

       

F7. I am not afraid to speak my mind and my opinion about the 

necessity and importance of my profession 

       

F8. I think that etiquette and culture of behaviour are not out of 

date terms 

      

F9. Often I face the fact that society (parents, boss, students-

dancers, users of social network) doesn’t understand the 

specifics of my profession. 

      

F10. I don’t care about unprofessional opinions and comments 

about my dances (dances that I crated) 

       



 

 

PZP Statements 1 2 3 4 5 6  

ZP1. I remember my teachers and I can evaluate what methods I 

want to work with and which ones are a thing of the past and 

not relevant 

       

ZP2. Knowledge and skills that I gained in higher education I 

integrate in my professional activities 

       

ZP3. I think that my profession requires constant self improvement        

ZP4. Gained knowledge and skills in pedagogy I creatively use in 

my professional work 

      

ZP5. I organize my professional work as an educational process        

ZP6. I choose my pedagogical methods according to the age of my 

dancers 

       

ZP7. Gained knowledge and skills about dance composition in 

time, space and levels I use in the creation of my dances 

       

ZP8. It is important for me to find justification for the selection of 

my movement language 

      

ZP9. I respect, but critically analyse the pedagogical work of my 

teachers (the teachers who taught me) 

      

ZP10

. 

It is important that I create choreographic elements as 

symbols to reveal the idea of a certain dance  

       

 

PL Statements 1 2 3 4 5 6  

L1. I am responsible for the social life and concert activities of my 

studio/dancers/group 

       

L2. There is no problem for me to organize different events 

because it is a part of my professional work 

       

L3. Educational duties are undoubtedly a part of daily work of a 

dance teacher 

      

L4. I think that a dance teacher should also be a choreographer        

L5. I create at least 3 dances per year        

L6. I think that responsibilities of a dance teacher foresee 

promotion of physical, spiritual, psychological and social 

development of dancers 

       

L7. In the learning process of dance I encourage my dancers to pay 

attention to their relationships 

       

L8. In the learning process of dance I pay attention to the 

relationship between my dancers 

       

L9. I plan the main events of my studio/group in time        

L10 In the organization process of events I cooperate with partners 

(space owners, sounding staff, musicians, sewers, operators, 

photographers, stage designers, lighting and others) 

       

 

MR Statements 1 2 3 4 5 6 

M1. I seek and create new choreographic solutions, ideas, methods       



 

M2. Creating a dance I feel as a necessity       

M3. In my performances and choreography I discover a variety of 

themes, with both - my usual movement language and with 

new techniques 

      

M4. I have skills in dance compositions and I apply them regularly 

in my practical work 

      

M5. In creating a choreography, I'm ready for a fusion of dance 

genres/styles 

      

M6. I think that every dance teacher has to create his own original 

choreography 

      

M7. I believe that it is not tolerable for a professional dance 

teacher to use movement combinations from other 

choreographers work in order to create their own original 

choreography 

      

M8. Periodically I try to renew and supplement my 

customary/habitual language of movement 

      

M9. In my new choreography I try to reveal both- personal and 

socially important topics 

      

M10. I do not support the practice of some colleagues to formally 

create choreography, performances, shows without personal 

interest (emotion) 

      

 

A Statements 1 2 3 4 5 6 

A1. I take classes, courses and seminars       

A2. I organize masterclasses, courses, seminars       

A3. I am punctual and always follow the timeline of my lessons – 

the start and the ending 

      

A4. It is not tolerable that a dance teacher is late to his lesson       

A5. I always come to my lessons ready and at least 10 minutes 

before the start 

      

A6. I think that a dance teacher should not lose his temper during 

his lessons 

      

A7. I don’t criticise my colleagues behind their backs       

A8. I involve myself in projects, different event organization, 

professional organizations 

      

A9. The age of dancers determines the choice of a dance image       

A10. I always respect stage aesthetics       

 

PT Statements 1 2 3 4 5 6 

T1. I communicate with parents, colleagues and those interested in 

the art of dance, inform them about news and current events in 

the world of dance and in the work of the studio/group/school 

      

T2. I create various informative materials (advertising videos, 

posts, information booklets, flyers, posters) 

      

T3. I think appearance is important, so I constantly take care of it       



 

T4. I understand that my actions and attitude affect the personality 

of my dancers 

      

T5. I can control my emotions in communication with my 

dancers/students 

      

T6. I follow up and attend events necessary for my professional 

growth (dance day, guest performances, concerts, etc.) 

      

T7. I constantly take care of my physical shape       

T8. I have developed my individual style in appearance       

T9. I consider myself to be communicative in cooperation with 

students, parents, colleagues, social network users 

      

T10. In my lessons I prefer to demonstrate the combinations, 

elements and movements myself 

      

 

 

 

  



 

 

INFORMATION ABOUT YOU 

Please mark with X how long you have been working as a dance teacher! 

I don’t work up to 2 years 2 – 5 years 5 – 10 years 10 – 20 years 20 years and 

more 

      

 

Please mark the dance genre(s)/style(s) you represent with X! 

Classical 

dance 

Contemporary 

dance 

Jazz dance Street dance 

Hip hop 

Oriental Show, 

mixture of 

styles 

Other 

(which?) 

_________

__ 

       

 

Your age _________years 

Gender: Men.     Woman.  

Country: __________________ 

Please mark your education by entering a specialty in the free field (e.g. choreographer, dance 

teacher, psychologist, lawyer)! 

Education Dance/art school I’m studying Courses/seminars Bachelor 

specialty _____________ ______________ ______________ ______________ 

 

Education Master Doctor other (which?) _____________ 

specialty _______________ ________________ ____________________ 

 

I work in a governmental institution (school, center...)  

I work in a private sector (studio, dance group, dance school....)  

Please mark with X - what age groups of the dancers do you work with (average age in the 

group): 

preschool 7 – 9 years 10 – 13 years 14 – 18 years 18 – 30 years 30 and more 

      

 

My workload (as a dance teacher) is _______hours per week (please indicate academic hours, 

one academic hour is 40 minutes) 

 

The questionnaire is anonymous, and the information provided in it will be used only within the 

framework of the study. 

 



 

15.pielikums 

SPSS datu apstrāde – datu ticamība 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 221 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 221 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.933 .939 60 

 

 

Summary Item Statistics 

 Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 

Minimum Variance N of Items 

Item Means 4.864 2.647 5.724 3.077 2.162 .332 60 

 

  



 

16.pielikums 

SPSS datu apstrāde - faktoru analīze 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 

Uz nodarbībām vienmēr ierodos sagatavojies un vismaz 10 

minūtes agrāk 
.635    

Dejas apguves procesā pievēršu uzmanību dejotāju savstarpējam 

attiecibām 
.620    

Nav piejaujams, ka deju pedagogs kavē nodarbību sākumu .615    

Nodarbībā izvēlos pedagoģiskos paņēmienus atbilstoši dejotāju 

vecumam 
.595    

Uzskatu, ka deju nodarbību laikā pedagogs nedrīkst zaudēt 

savaldību 
.594    

Dejas apguves procesā rosinu dejotājus pievērst uzmanību 

savstarpējām attiecībām 
.581    

Esmu atbildīgs par sava kolektīva sabiedrisko dzīvi un 

koncertdarbību 
.544    

Esmu punktuāls/la, vienmēr ievēroju nodarbību sakumu un beigas .534    

Deju skolotājā ikdienas darbā neapšaubāmi ietilpst arī audzinātāja 

pienākumi 
.511    

Saprotu, ka mana attieksme un rīcība ietekmē dejotāju personības     

Vienmēr ievēroju skatuves estētiku     

Dejotāju vecumposms nosaka dejas tēla izveidi     

Man ir svarīgs godīgums (pret audzēkņiem, vecākiem, kolēģiem)     

Uzskatu, ka deju pedagoga pienākumos ietilpst veicināt audzēkņu 

fizisku, garīgu, psiholoģisku un sociālu attīstību 
    

Labprātāk nodarbībās izvēlos pats/pati demonstrēt kustību 

kombinācijas un elementus 
    

Nemēdzu aizmuguriski kritizēt kolēģus un viņu vadītos kolektīvus     

Neatbalstu praksi formāli veidot horeogrāfijas, uzvedumus, izrādes     

Uzskatu, ka etiķete un uzvedības kultūra nav novecojuši termini     

Es vienmēr izvirzu sasniedzamos mērķus katrai nodarbībai     

Es vienmēr izvirzu un vienojos ar audzēkņiem par 

sasniedzamajiem mērķiem 
    

Konkrētu pasākumu organizēšanas laikā sadarbojos ar partneriem 

(telpu īpašniekiem, apskaņotājiem, šuvēju, operatoru, fotogrāfu, 

scenogrāfu, gaismotāju u.c.) 

 .665   

Iesaistos projektos, pasākumu organizēšanā, profesionālajās 

organizācijās 
 .602   



 

Pats/pati organizēju meistarklases, kursus, seminārus  .583   

Komunicēju ar vecākiem, kolēģiem un dejas mākslas 

interesentiem, informēju tos par jaunumiem un aktualitātēm dejas 

mākslas pasaulē un kolektīva darbībā 

 .577   

Apmeklēju meistarklases, kursus, seminārus  .574   

Sekoju līdz un apmeklēju profesionālajai izaugsmei nepieciešamos 

pasākumus (dejas dienas, viesizrādes, koncertus u.c.) 
 .567   

Man nesagādā? grūtības organizēt pasākumus, jo tie ir manas 

profesionālās darbības daļa 
 .561   

Esmu izkopis/usi savu individuālo stilu ārējā izskatā  .542   

Veidoju dažādus informatīvus materiālus (reklāmas rullīšus, 

informācijas bukletus, skrejlapas, plakātus) 
 .531   

Savlaicīgi plānoju sava kolektīva galvenos notikumus     

Domāju, ka ārējais izskats ir svarīgs, tāpēc par to pastāvīgi rūpējos     

Pastāvīgi rūpējos par savu fizisko formu     

Es vienmēr izvirzu sasniedzamos mērķus sezonai (gadam)     

Uzskatu sevi par komunikablu, sadarbojoties ar audzēkņiem, 

vecākiem, kolēģiem, sociālo tīklu lietotājiem 
    

Protu kontrolēt savas emocijas saskarsmē ar dejotājiem     

Nebaidos izteikt savas domas un viedokli par savas profesijas 

nozīmīgumu un nepieciešamību 
    

Mani neietekmē neprofesionāli viedokļi un norādījumi par manis 

radītajām dejām 
    

Uzskatu, ka profesionālam deju pedagogam nav pieļaujams 

izmantot citu horeogrāfu radītas kustību kombinācijas savu 

oriģinālhoreogrāfiju veidošanai 

    

Veidojot horeogrāfijas, esmu gatavs/va deju žanru/stilu sintēzei   .767  

Jaunu deju veidošanu jūtu kā iekšēju nepieciešamību   .763  

Meklēju un radu jaunus horeogrāfiskos risinājumus, idejas un 

paņēmienus 
  .756  

Savos iestudējumos un horeogrāfijās atklāju daudzveidīgas tēmas 

gan ar ierastu kustību valodu, gan ar jauniem paņēmieniem 
  .754  

Savās jaunrades dejās cenšos atklāt gan personiski, gan sociāli 

nozīmīgas tēmas 
  .681  

Man ir prasmes dejas kompozīcijā, un es tās regulāri pielietoju 

savā praktiskajā darbībā 
  .635  

Domāju – katram deju pedagogam ir jārada savas ori 

ģinālhoreogrāfijas 
  .628  

Gad? pats/pati izveidoju vismaz 3 jaunas dejas   .627  

Savu ierasto kustību valodu periodiski cenšos atjaunināt un 

papildināt 
  .602  

Uzskatu, ka deju pedagogam jābūt arī horeogrāfam   .589  



 

Man ir būtiski rast pamatojumu kustību valodas izvēlei    .591 

Uzskatu, ka mana profesija paredz nepārtrauktu sevis 

pilnveidošanu 
   .586 

Iegūtās zināšanas un prasmes par dejas kompozīciju laikā, telpā 

un līmeņos lietoju savu horeogrāfiju veidošanā 
   .539 

Iegūtās prasmes un zināšanas augstskolā integrēju savā 

profesionālajā darbībā 
   .538 

Augsti vērtēju un cenšos veicināt savos audzēkņos cieņu un 

atbildības izjūtu 
    

Man ir svarīgi dejas kompozīcijas elementus veidot kā simbolus 

dejas idejas atklāsmei 
    

Respektēju, bet kritiski analizēju savu dejas pedagogu darbību (to 

pedagogu, kuri mācījuši mani) 
    

Apgūtās zināšanas un prasmes pedagoģijā radoši lietoju savā 

profesionālajā darbībā 
    

Uzskatu, ka manā profesionālajā darbībā ir svarīgi veicināt 

pilnvērtīgu un harmonisku (fizisku, garīgu, psiholoģisku, sociālu) 

personības attīstību 

    

Es atceros savus skolotājus un varu izvērtēt, ar kādiem 

paņēmieniem es vēlos strādāt un kādi lai paliek pagātnē un nav 

aktuāli 

    

Savu profesionālo darbību organizēju kā audzināšanas procesu     

Bieži saskaros ar to, ka sabiedrība (vecāki, vadība, audzēkņi, 

sociālo tīklu lietotāji) nesaprot manas profesijas specifiku 
    

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 

a. Rotation converged in 9 iterations. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.052 .052 4 

 

  



 

17.pielikums 

SPSS datu apstrāde - Faktoru korelācijas 

 Anketas apgalvojumi 

Faktori F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6 ZP7 ZP8 ZP9 ZP10 

1.Pedagoģiskā kompetence .266 .259 .333 .206 .342 .353 .187 .327 -.152 .146 .114 .041 .006 .191 .217 .541 .090 .266 -.011 .288 

2.Kolektīva vadītāja 

kompetence 

.432 .271 .114 .149 .103 .230 .349 .000 .163 .336 .251 -.080 .136 .316 .159 .160 .017 .019 .144 .024 

3.Horeogrāfa kompetence -
.073 

-
.065 

-.030 -.025 .118 .076 .140 .214 -.024 .118 .118 .073 .075 .026 .052 .045 .341 .176 .006 .258 

4.Zināšanas profesijā .240 .239 .231 .349 .285 .451 .284 .253 .348 .095 .363 .493 .508 .376 .343 .289 .534 .588 .402 .495 

 Anketas apgalvojumi 
Faktori L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

1.Pedagoģiskā kompetence .479 .463 .455 .230 .083 .347 .512 .525 .448 .176 .037 .096 .016 .100 -.067 .118 .127 -
.045 

-.001 .322 

2.Kolektīva vadītāja 
kompetence 

.429 .525 .020 -.011 .252 .038 .192 .062 .457 .638 .348 .217 .249 .340 .160 .065 .266 .279 .095 .145 

3.Horeogrāfa kompetence .021 .032 -.010 .564 .610 .307 .123 .162 .059 .026 .689 .740 .680 .588 .661 .607 .162 .584 .632 .282 

4.Zināšanas profesijā .012 -
.061 

.301 -.108 -.141 .263 .310 .259 -.018 .148 .108 .153 .269 .138 .163 -
.079 

.072 .386 .311 .125 

 Anketas apgalvojumi 
Faktori A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

1.Pedagoģiskā kompetence -
.002 

-
.056 

.506 .528 .589 .529 .399 -.032 .395 .456 .301 .104 .322 .448 .158 .027 .011 .074 .357 .369 

2.Kolektīva vadītāja 

kompetence 

.552 .619 .174 .060 .139 .102 .193 .570 .315 .351 .537 .548 .452 .087 .241 .543 .430 .536 .467 .215 

3.Horeogrāfa kompetence .278 .224 .041 .103 .087 .186 .137 .225 -.026 -.057 .161 .195 .149 .137 .221 .227 .339 .251 .107 .092 

4.Zināšanas profesijā .082 -
.033 

.061 -.035 -.019 .050 .046 .201 .186 .213 .087 -.003 .003 .277 .139 .241 .250 .156 .065 -.010 

 

 

 

 

  



 

18.pielikums 

SPSS aprakstošā statistika – standartnovirzes intervāli 

Descriptive Statistics – deju pedagogi 

 N Mean Std. Deviation 

Es vienmēr izvirzu sasniedzamos mērķus katrai nodarbībai 221 4.70 1.055 

Es vienmēr izvirzu un vienojos ar audzēkņiem par 

sasniedzamajiem mērķiem 
221 4.57 .986 

Es vienmēr izvirzu sasniedzamos mērķus katrai nodarbībai 221 4.63 1.069 

Uzskatu, ka manā profesionālajā darbībā ir svarīgi veicināt pilnvērtīgu un 

harmonisku (fizisku, garīgu, psiholoģisku, sociālu) personības attīstību 
221 5.72 .611 

Man ir svarīgs godīgums (pret audzēkņiem, vecākiem, kolēģiem) 221 5.72 .558 

Augsti vērtēju un cenšos veicināt savos audzēkņos cieņu un atbildības 

izjūtu 
221 5.69 .518 

Nebaidos izteikt savas domas un viedokli par savas profesijas 

nozīmīgumu un nepieciešamību 
221 5.25 .908 

Uzskatu, ka etiķete un uzvedības kultūra nav novecojuši termini 221 5.33 1.182 

Bieži saskaros ar to, ka sabiedrība (vecāki, vadība, audzēkņi, sociālo tīklu 

lietotāji) nesaprot manas profesijas specifiku 
221 4.49 1.337 

Mani neietekmē neprofesionāli viedokļi un norādījumi par manis radītajām 

dejām 
221 3.80 1.372 

Es atceros savus skolotājus un varu izvērtēt, ar kādiem paņēmieniem es 

vēlos strādāt un kādi lai paliek pagātnē un nav aktuāli 
221 5.35 .739 

Iegūtās prasmes un zināšanas augstskolā integrēju savā profesionālajā 

darbībā 
221 5.04 1.095 

Uzskatu, ka mana profesija paredz nepārtrauktu sevis pilnveidošanu 221 5.72 .573 

Apgūtās zināšanas un prasmes pedagoģijā radoši lietoju savā 

profesionālajā darbībā 
221 5.09 .938 

Savu profesionālo darbību organizēju kā audzināšanas procesu 221 4.69 1.016 

Nodarbībā izvēlos pedagoģiskos paņēmienus atbilstoši dejotāju vecumam 221 5.36 .783 

Iegūtās zināšanas un prasmes par dejas kompozīciju laikā, telpā un 

līmeņos lietoju savu horeogrāfiju veidošanā? 
221 5.04 1.061 

Man ir būtiski rast pamatojumu kustību valodas izvēlei 221 4.84 1.090 

Respektēju, bet kritiski analizēju savu dejas pedagogu darbību (to 

pedagogu, kuri mācījuši mani) 
221 4.67 1.114 

Man ir svarīgi dejas kompozīcijas elementus veidot kā simbolus dejas 

idejas atklāsmei 
221 4.62 1.160 

Esmu atbildīgs par sava kolektīva sabiedrisko dzīvi un koncertdarbību 221 5.22 1.128 

Man nesagādā grūtības organizēt pasākumus, jo tie ir manas 

profesionālās darbības daļa 
221 4.74 1.291 



 

Deju skolotāja ikdienas darbā neapšaubāmi ietilpst arī audzinātāja 

pienākumi 
221 5.33 .881 

Uzskatu, ka deju pedagogam jābūt arī horeogrāfam 221 4.10 1.584 

Gadā pats/pati izveidoju vismaz 3 jaunas dejas 221 4.28 1.784 

Uzskatu, ka deju pedagoga pienākumos ietilpst veicināt audzēkņu fizisku, 

garīgu, psiholoģisku un sociālu attīstību 
221 5.48 .784 

Dejas apguves procesā rosinu dejotājus pievērst uzmanību savstarpējām 

attiecībām 
221 5.26 .925 

Dejas apguves procesā pievēršu uzmanību dejotāju savstarpējām 

attiecībām 
221 5.27 .909 

Savlaicīgi plānoju sava kolektīva galvenos notikumus 221 5.03 1.138 

Konkrētu pasākumu organizēšanas laikā sadarbojos ar partneriem (telpu 

īpašniekiem, apskaņotājiem, šuvēju, operatoru, fotogrāfu, scenogrāfu, 

gaismotāju u.c.) 

221 5.12 1.261 

Meklēju un radu jaunus horeogrāfiskos risinājumus, idejas un paņēmienus 221 4.84 1.209 

Jaunu deju veidošanu jūtu kā iekšēju nepieciešamību 221 4.39 1.496 

Savos iestudējumos un horeogrāfijās atklāju daudzveidīgas tēmas gan ar 

ierastu kustību valodu, gan ar jauniem paņēmieniem 
221 4.53 1.256 

Man ir prasmes dejas kompozīcijā, un es tās regulāri pielietoju savā 

praktiskajā darbībā 
221 4.49 1.330 

Veidojot horeogrāfijas, esmu gatavs/va deju žanru/stilu sintēzei 221 4.65 1.424 

Domāju – katram deju pedagogam ir jārada savas oriģinālhoreogrāfijas 221 4.15 1.716 

Uzskatu, ka profesionālam deju pedagogam nav pieļaujams izmantot citu 

horeogrāfu radītās kustību kombinācijas savu oriģinālhoreogrāfiju 

veidošanai 

221 4.24 1.498 

Savu ierasto kustību valodu periodiski cenšos atjaunināt un papildināt 221 4.95 .994 

Savās jaunrades dejās cenšos atklāt gan personiski, gan sociāli 

nozīmīgas tēmas 
221 4.34 1.334 

Neatbalstu praksi formāli veidot horeogrāfijas, uzvedumus, izrādes 221 4.24 1.477 

Apmeklēju meistarklases, kursus, seminārus 221 4.95 1.246 

Pats/pati organizēju meistarklases, kursus, seminārus 221 2.65 1.862 

Esmu punktuāls/la, vienmēr ievēroju nodarbību sakumu un beigas 221 4.92 1.180 

Nav pieļaujams, ka deju pedagogs kavē nodarbību sākumu 221 5.34 1.116 

Uz nodarbībām vienmēr ierodos sagatavojies un vismaz 10 minūtes agrāk 221 5.13 1.073 

Uzskatu, ka deju nodarbību laikā pedagogs nedrīkst zaudēt savaldību 221 5.29 .956 

Nemēdzu aizmuguriski kritizēt kolēģus un viņu vadītos kolektīvus 221 4.87 1.085 

Iesaistos projektos, pasākumu organizēšanā, profesionālajās 

organizācijās 
221 4.16 1.544 

Dejotāju vecumposms nosaka dejas tēla izveidi 221 5.15 1.132 

Vienmēr ievēroju skatuves estētiku 221 5.37 .908 



 

Komunicēju ar vecākiem, kolēģiem un dejas mākslas interesentiem, 

informēju tos par jaunumiem un aktualitātēm dejas mākslas pasaulē un 

kolektīva darbībā 

221 4.76 1.219 

Veidoju dažādus informatīvus materiālus (reklāmas rullīšus, informācijas 

bukletus, skrejlapas, plakātus) 
221 3.20 1.668 

Domāju, ka ārējais izskats ir svarīgs, tāpēc par to pastāvīgi rūpējos 221 5.06 1.062 

Saprotu, ka mana attieksme un rīcība ietekmē dejotāju personības 221 5.52 .801 

Protu kontrolēt savas emocijas saskarsmē ar dejotājiem 221 5.10 .931 

Sekoju līdz un apmeklēju profesionālajai izaugsmei nepieciešamos 

pasākumus (dejas dienas, viesizrādes, koncertus u.c.) 
221 5.06 .961 

Pastāvīgi rūpējos par savu fizisko formu 221 5.11 .933 

Esmu izkopis/usi savu individuālo stilu ārējā izskatā 221 4.75 1.140 

Uzskatu sevi par komunikablu, sadarbojoties ar audzēkņiem, vecākiem, 

kolēģiem, sociālo tīklu lietotājiem 
221 5.16 .947 

Labprātāk nodarbībās izvēlos pats/pati demonstrēt kustību kombinācijas 

un elementus 
221 5.37 .913 

Valid N (listwise) 221   

 

 

Descriptive Statistics – deju izglītības programmu studenti 

 N Mean Std. Deviation 

Es vienmēr izvirzu sasniedzamos mērķus katrai nodarbībai 105 4.28 1.052 

Es vienmēr izvirzu un vienojos ar audzēkņiem par 

sasniedzamajiem mērķiem 
105 4.42 1.054 

Es vienmēr izvirzu sasniedzamos mērķus katrai nodarbībai 105 4.40 1.157 

Uzskatu, ka manā profesionālajā darbībā ir svarīgi veicināt pilnvērtīgu un 

harmonisku (fizisku, garīgu, psiholoģisku, sociālu) personības attīstību 
105 5.63 .724 

Man ir svarīgs godīgums (pret audzēkņiem, vecākiem, kolēģiem) 105 5.59 .675 

Augsti vērtēju un cenšos veicināt savos audzēkņos cieņu un atbildības 

izjūtu 
105 5.54 .589 

Nebaidos izteikt savas domas un viedokli par savas profesijas 

nozīmīgumu un nepieciešamību 
105 5.00 .981 

Uzskatu, ka etiķete un uzvedības kultūra nav novecojuši termini 105 5.10 1.275 

Bieži saskaros ar to, ka sabiedrība (vecāki, vadība, audzēkņi, sociālo tīklu 

lietotāji) nesaprot manas profesijas specifiku 
105 4.40 1.370 

Mani neietekmē neprofesionāli viedokļi un norādījumi par manis radītajām 

dejām 
105 3.55 1.263 

Es atceros savus skolotājus un varu izvērtēt, ar kādiem paņēmieniem es 

vēlos strādāt un kādi lai paliek pagātnē un nav aktuāli 
105 5.19 .773 

Iegūtās prasmes un zināšanas augstskolā integrēju savā profesionālajā 

darbībā 
105 5.13 .921 



 

Uzskatu, ka mana profesija paredz nepārtrauktu sevis pilnveidošanu 105 5.71 .616 

Apgūtās zināšanas un prasmes pedagoģijā radoši lietoju savā 

profesionālajā darbībā 
105 4.88 .968 

Savu profesionālo darbību organizēju kā audzināšanas procesu 105 4.44 1.064 

Nodarbībā izvēlos pedagoģiskos paņēmienus atbilstoši dejotāju vecumam 105 5.12 .840 

Iegūtās zināšanas un prasmes par dejas kompozīciju laikā, telpā un 

līmeņos lietoju savu horeogrāfiju veidošanā? 
105 4.97 1.060 

Man ir būtiski rast pamatojumu kustību valodas izvēlei 105 4.74 1.110 

Respektēju, bet kritiski analizēju savu dejas pedagogu darbību (to 

pedagogu, kuri mācījuši mani) 
105 4.71 1.098 

Man ir svarīgi dejas kompozīcijas elementus veidot kā simbolus dejas 

idejas atklāsmei 
105 4.54 1.193 

Esmu atbildīgs par sava kolektīva sabiedrisko dzīvi un koncertdarbību 105 4.78 1.315 

Man nesagādā grūtības organizēt pasākumus, jo tie ir manas 

profesionālās darbības daļa 
105 4.00 1.279 

Deju skolotāja ikdienas darbā neapšaubāmi ietilpst arī audzinātāja 

pienākumi 
105 5.15 .969 

Uzskatu, ka deju pedagogam jābūt arī horeogrāfam 105 4.10 1.556 

Gadā pats/pati izveidoju vismaz 3 jaunas dejas 105 4.09 1.693 

Uzskatu, ka deju pedagoga pienākumos ietilpst veicināt audzēkņu fizisku, 

garīgu, psiholoģisku un sociālu attīstību 
105 5.33 .768 

Dejas apguves procesā rosinu dejotājus pievērst uzmanību savstarpējām 

attiecībām 
105 4.91 .952 

Dejas apguves procesā pievēršu uzmanību dejotāju savstarpējām 

attiecībām 
105 5.00 1.019 

Savlaicīgi plānoju sava kolektīva galvenos notikumus 105 4.53 1.271 

Konkrētu pasākumu organizēšanas laikā sadarbojos ar partneriem (telpu 

īpašniekiem, apskaņotājiem, šuvēju, operatoru, fotogrāfu, scenogrāfu, 

gaismotāju u.c.) 

105 4.61 1.424 

Meklēju un radu jaunus horeogrāfiskos risinājumus, idejas un paņēmienus 105 4.72 1.164 

Jaunu deju veidošanu jūtu kā iekšēju nepieciešamību 105 4.28 1.431 

Savos iestudējumos un horeogrāfijās atklāju daudzveidīgas tēmas gan ar 

ierastu kustību valodu, gan ar jauniem paņēmieniem 
105 4.44 1.126 

Man ir prasmes dejas kompozīcijā, un es tās regulāri pielietoju savā 

praktiskajā darbībā 
105 4.22 1.308 

Veidojot horeogrāfijas, esmu gatavs/va deju žanru/stilu sintēzei 105 4.71 1.328 

Domāju – katram deju pedagogam ir jārada savas oriģinālhoreogrāfijas 105 4.31 1.552 

Uzskatu, ka profesionālam deju pedagogam nav pieļaujams izmantot citu 

horeogrāfu radītās kustību kombinācijas savu oriģinālhoreogrāfiju 

veidošanai 

105 3.89 1.437 

Savu ierasto kustību valodu periodiski cenšos atjaunināt un papildināt 105 4.85 .969 



 

Savās jaunrades dejās cenšos atklāt gan personiski, gan sociāli 

nozīmīgas tēmas 
105 4.40 1.253 

Neatbalstu praksi formāli veidot horeogrāfijas, uzvedumus, izrādes 105 4.02 1.474 

Apmeklēju meistarklases, kursus, seminārus 105 4.51 1.429 

Pats/pati organizēju meistarklases, kursus, seminārus 105 2.05 1.457 

Esmu punktuāls/la, vienmēr ievēroju nodarbību sakumu un beigas 105 4.59 1.214 

Nav pieļaujams, ka deju pedagogs kavē nodarbību sākumu 105 5.13 1.225 

Uz nodarbībām vienmēr ierodos sagatavojies un vismaz 10 minūtes agrāk 105 4.87 1.169 

Uzskatu, ka deju nodarbību laikā pedagogs nedrīkst zaudēt savaldību 105 5.12 1.016 

Nemēdzu aizmuguriski kritizēt kolēģus un viņu vadītos kolektīvus 105 4.67 1.190 

Iesaistos projektos, pasākumu organizēšanā, profesionālajās 

organizācijās 
105 3.64 1.507 

Dejotāju vecumposms nosaka dejas tēla izveidi 105 4.69 1.211 

Vienmēr ievēroju skatuves estētiku 105 5.02 1.047 

Komunicēju ar vecākiem, kolēģiem un dejas mākslas interesentiem, 

informēju tos par jaunumiem un aktualitātēm dejas mākslas pasaulē un 

kolektīva darbībā 

105 4.45 1.315 

Veidoju dažādus informatīvus materiālus (reklāmas rullīšus, informācijas 

bukletus, skrejlapas, plakātus) 
105 2.68 1.431 

Domāju, ka ārējais izskats ir svarīgs, tāpēc par to pastāvīgi rūpējos 105 4.67 1.198 

Saprotu, ka mana attieksme un rīcība ietekmē dejotāju personības 105 5.32 .925 

Protu kontrolēt savas emocijas saskarsmē ar dejotājiem 105 4.88 1.053 

Sekoju līdz un apmeklēju profesionālajai izaugsmei nepieciešamos 

pasākumus (dejas dienas, viesizrādes, koncertus u.c.) 
105 4.86 1.051 

Pastāvīgi rūpējos par savu fizisko formu 105 5.00 .961 

Esmu izkopis/usi savu individuālo stilu ārējā izskatā 105 4.42 1.223 

Uzskatu sevi par komunikablu, sadarbojoties ar audzēkņiem, vecākiem, 

kolēģiem, sociālo tīklu lietotājiem 
105 4.83 1.033 

Labprātāk nodarbībās izvēlos pats/pati demonstrēt kustību kombinācijas 

un elementus 
105 5.10 .990 

Valid N (listwise) 105   
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