
JAUKTAIS KORIS 
“DVEIŅUVA” 
SK. ANITA ZARĀNE 

 
 

 

MAZIE MŪZIKAS 
KOLEKTĪVI 

SK. ANITA ZARĀNE 

 
 

 

DEJU KOLEKTĪVS  

“LEIĻI” 
SK. MARITA IRBE 

 

 

Programmas būtība ir cieši saistīta ar valsts īstenojamās 

muzikālās izglītības mērķiem un uzdevumiem. Tā ietver 

sevī dalībnieku muzikalitātes attīstību, vokālo iemaņu 

un kolektīvas muzicēšanas apguvi. 

 

Kora dziedāšanā skolēni pilnveido savas kultūras 

identitātes apziņu un cieņu pret 

citām kultūrām, attīsta spējas uztvert, izjust un novērtēt 

skaisto cilvēkā, sabiedrībā, mūzikā, mākslā un dabā, gūst 

radošās darbības pieredzi, izkopj saskarsmes un 

sadarbības prasmes. 

 

Programmas būtība ir cieši saistīta ar valsts 

īstenojamās muzikālās izglītības mērķiem un 

uzdevumiem. Tā ietver sevī dalībnieku muzikalitātes 

attīstību, vokālo iemaņu un kolektīvas muzicēšanas 

apguvi. Realizējot programmu, tiek veicināta skolēnu 

muzikālā izaugsme, mudinājums , arī turpmāk, 

iesaistīties pašdarbības kolektīvos, kas veicinātu 

latviešu tautas identitātes saglabāšanu. 

Programma dod iespēju Daugavpils Valsts ģimnāzijas 

audzēkņiem attīstīt vokālās iespējas solo, duetā,trio, 

ansamblī, apgūt dažādu tautu komponistu dziesmas, 

piedalīties mākslinieciskā pašdarbībā, dažādos 

konkursos un svētkos. 

 

Piedaloties tautas deju kolektīvā, skolēni pilnveido 
savu uzvedības kultūru, saskarsmi, tie kļūst atbildīgāki, 
izglītotāki par savas tautas tradīcijām. Šāda veida 
interešu izglītības programma, kura tiek piedāvāta 
Daugavpils Valsts ģimnāzijā, audzina savas kultūras 
tradīcijas. Tādējādi tautas deju kolektīva nozīme ir 
neapšaubāma, jo tā nav tikai iespēja izglītoties, 
piedalīties dažādos festivālos, sadančos, bet arī iespēja 
pavadīt brīvo laiku ar saviem domubiedriem. 

 



ROBOTIKAS 

PULCIŅŠ 
SK.KĀRLIS RASIS 

 
 

 

SKOLĒNU MĀCĪBU 
UZŅĒMUMI (SMU) 
SK. DACE OZERSKA 

 

DEBAŠU KLUBS 

“PĀRLIECĪBA” 
SK. RITA MURĀNE - RUTKA 

 

Robottehnikas industrija ir strauji attīstījusies pēdējo 

gadu laikā un piedāvā inovatīvus risinājumus, arvien 

pilnvērtīgāku tehnoloģiju palīdzību.  

Pulciņa ietvaros jauniešiem tiks sniegtas padziļinātas 

zināšanas tādās jomās kā datorzinātnes, matemātika un 

fizika. Kurss paredzēts izglītojamo iepazīstināšanai ar 

robotiku, analogo, ciparu elektroniku, programmēšanu 

un mehāniku, kuras var sekmīgi pielietot nozarēs, 

saistītās ar inženiertehniskajiem darbiem, kas pēdējo 

gadu posmā ieņem ievērojamu tirgus segmentu.  

 

Programma “Skolēnu mācību uzņēmumi” ir veidota 
atbilstoši Junior Achievement – Young Enterprise 
Latvija programmas un praktiskās mācību metodes 
Skolēnu mācību uzņēmumi (SMU) nolikumam.   
SMU ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, 
kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību 
nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas 
reālā vidē – skolēni ražo un pārdod preces vai 
pakalpojumus. SMU nav juridiska statusa – tos 
pārstāv Junior Achievement – Young Enterprise  
Latvija un skola. 

Debates ļauj ne tikai izkopt runātprasmi un izzināt 
jaunu informāciju, bet arī veicināt savu izaugsmi 
valodas lietošanā. Debašu programma ir veidota 
balstoties uz Latgales reģiona debašu centra izstrādāto 
pamatprogrammu. Teorētiskās un praktiskās 
nodarbības tiek veidotas pamatojoties uz K.Popera 
“Debašu rokasgrāmatu”. Skolēni piedalās turnīros un 
mācās apgūt debašu formātu, izvērtē runas dotības, 
iepazīstas ar tiesneša darbību, tiesāšanas 
pamatprincipus, ķermeņa valodas īpatnības debašu 
laikā, uzdot konstruktīvus un būtiskus jautājumus. 



TEĀTRA PULCIŅŠ 
“SPĒLMANĪŠI” 
SK. EVA VOVKA 

 
 

 

SKOLĒNU MĀCĪBU 
UZŅĒMUMI 
SK. DACE OZERSKA 

 

FLORBOLS 

VISPĀRĒJĀ FIZISKĀ 
SAGATAVOTĪBA 
SK. DENISS KOVAĻENKO 

 
 

 

 

Teātra kolektīvs dod jauniešiem iespēju attīstīt un parādīt 
sevi – attīstot savus talantus un spējas, jauniešiem 
darbošanās laikā un darba procesā apgūstot un pilnveidojot 
savas aktieru meistarības, skatuves runas un kustības 
prasmes.  Teātris attīsta jauniešu uzstāšanās prasmes, 
iesaistot dažādu pasākumu organizēšanā un vadīšanā, un 
ģimnāzijas popularizēšanā ārpusskolas pasākumos.     
Skolēnu darbošanās teātra pulciņā veicina dalībniekos 
kultūrizglītību, pilsonisko audzināšanu, nodrošina mūsu 
tautas tradīciju apzināšanu un pārmantošanu. 
 

Programma “Skolēnu mācību uzņēmumi” ir veidota 
atbilstoši Junior Achievement – Young Enterprise 
Latvija programmas un praktiskās mācību metodes 
Skolēnu mācību uzņēmumi (SMU) nolikumam.   
SMU ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, 
kura darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību 
nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas 
reālā vidē – skolēni ražo un pārdod preces vai 
pakalpojumus. SMU nav juridiska statusa – tos 
pārstāv Junior Achievement – Young Enterprise  
Latvija un skola. 

Vispārējās fiziskās sagatavotības programma un 
Florbols  - raksturo veselas, fiziski un garīgi 
attīstītas pilsoniski aktīvas personības veidošanas 
saturs. Programma ir vērsta uz mērķtiecīgiem un 
kvalitatīviem sportiskiem rezultātiem futbolā, 
basketbolā, volejbolā un florbolā u.c. Tā prasa, lai 
skolēni būtu veseli, stipri, drosmīgi un ātri.  
Veselīgs brīvā laika pavadīšanas veids. 

 


