
Deju ansamblis

“Dancītis”-

45 gadu ilgs lolojums



DA “Dancītis” dzimšana un 
sākuma gadi:

* Deju ansambli "Dancītis" 1975. gadā izveidoja Tautas deju
ansambļa "Dancis" dejotāja Uldze Dzene.

* Pirmajā gadā tā bija tikai 1 neliela grupiņa, kurā dejoja LVU
darbinieku atvases, nākamajā gadā – jau 2, un tā kolektīvs
pamazām attīstījās līdz lielam, nopietnam deju ansamblim.

* Pēc 5 gadiem, izveidoja kolektīvu, kam piešķīra oficiālu
nosaukumu – deju ansamblis "Dancītis".

* Pie "Dancīša" šūpuļa klāt stāvēja LVU Arodkomitejas
priekšsēdētāji – sporta meistars Jānis Ostrovskis un Vera
Volkova.

* Deju ansambļa "Dancītis" krustvecāki ir bijušie "Danča" vadītāji,
izcilie profesionāļi, dejas mākslinieki Alfrēds Spura un Harijs
Sūna, diriģents, komponists Gunārs Ordelovskis .



* Jau no 1979.gada "Dancītis" piedalījās LVU Bērnības svētkos.

* 1984.gadā vecākie ansambļa dejotāji pirmo reizi ansambļa pastāvēšanas

vēsturē izcīnīja tiesības piedalīties V Skolu jaunatnes Dziesmu un deju

svētkos!

* Ansambļa dalībnieki ir kopā līgojuši ezera krastā pie īstas Jāņuguns,

gājuši pārgājienos ar vecākiem. Piedalījušies dažādās nometnēs, kurās

bērni ne tikai dejoja, bet guva iemaņas arī lauku darbos...

* Dancīša dejotāji gadu gaitā izdejojuši raibas koncertprogrammas,

skolotājas Uldzes diplomdarba eksāmenu, ir arī piedalījušies jaunrades

skatēs un ir uzstājušies Latvijas televīzijā. Dejotāji soļojuši dažādu Svētku

gājienos – 1. maija Darba svētku gājienā, Dziesmu Svētku gājienā!

* "Dancītis" piedalījies Dainu tēva Krišjāņa Barona 150. dzimšanas dienai

veltītajā bērnu un jauniešu folkloras kopu koncertā "Dziedāt māku, dancot

māku", kas noritēja Vissavienības bērnu un jaunatnes mūzikas nedēļā LVU

Lielajā aulā.



1979.gadā 

Bērnības Svētki...

1985.gads

10.gadu Jubileja



1. maija

Darba

svētku

gājiens



* Mazie "Dancīša" dejotāji pārstāvējuši Latvijas bērnu daiļradi Maskavas

Vissavienības Tautas saimniecības sasniegumu izstādē.

* Daudzu gadu garumā viesojušies pie deju draugiem Vācijā, Francijā, Slovākijā,

Polijā, Čehijā, Lietuvā, Igaunijā, Bavārijā, Austrijā.

* Ar īpašām atmiņām saistīts ir "Dancīša" ceļojums ar autobusu uz Bašķīriju

1991.gada augustā, apciemot tur dzīvojošos latviešus.

* 2001. gadā kā īpašs notikums deju ansamblim bija dalība unikālajā "Dejas

upē" Rīgas astoņsimtgades svētku pasākumā.

* Laikā no 2002. līdz 2005. gadam ansamblis ir piedalījies Starptautiskajā dejas

un teātra festivālā "Suliexpo" Ungārijā, kur ir ieguvis arī 1. vietu starp vairāku

desmitu citu valstu dalībniekiem.

* 2004. gadā VEF Kultūras pilī izdejoja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas

akadēmijas Horeogrāfijas nodaļas maģistrantes Ilzes Dzenes diploma

koncerteksāmenu "Mēs – gada ritumā".

* 2008. gadā piedalījās "Guinness World Records« – kategorijā Garākā dejā pie

Brīvības pieminekļa.

* 2009.gadā ansamblis piedalījās Mocarta mūzikas festivālā Austrijā, kā arī

Starptautiskajā Mūzikas un dejas festivālā Slovākijā.



Kārtībai 
jābūt...!

Gluži kā Saeimai, arī deju ansamblim "Dancītis" ir 
savs Kārtības rullis – īss un kodolīgs! 

…tas radīts jau tālajā 1976. gadā, bet ir spēkā vēl  
šodien ...

* Kārtība un disciplīna visos laikos ir svarīgākā!

* Bez disciplīnas nekas nevar notikt! Kā 
gan citādi tiktu galā kopmēģinājumos ...?

* Dejotājiem ir jābūt ar akurāti sakārtotiem
matiem.

* Tas attiecas arī uz mēģinājuma tērpiem. Īsts
svētums dejotājiem ir tautastērps – pret to
jāizturas ar īpašu cieņu un uzmanību. Ja tie ir
akurāti un kārtīgi, visai grupai vienādi, ir pilnīgi
cita skats un darbs. Tad dejotāji top darbam
gatavi.

* Svarīgi ir nekavēt nodarbības un regulāri tās
apmeklēt! Disciplīna ir viena no svarīgākajām
lietām, kas raksturo mūsu deju ansambli!

* Ir arī īpaši noteikumi drošai un kārtīgai tautas
tērpu un vainagus pārvadāšanai.



Ik gadu ansambļa dejotāji savus skatītājus priecē ar

diviem lieliem koncertiem: vienu – ziemā, otru –

pavasarī.

Starp lielajiem "Dancīša" koncertiem ir arī mazāki –

Doma laukumā Miķeļdienas un ielīgošanas koncertos,

ikgadējos Gadatirgus pasākumos Latvijas

Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, sadraudzības

koncertos. Lielāku un svarīgāku notikumu vidū ir

dalība starptautiskos festivālos un konkursos, kā arī

Deju svētkos.

...Tautas dejas nav tikai polkas. Tās cilvēku attīsta

vispārīgi – koordināciju, stāju, iznesību. Treniņi

disciplinē, uzlabo spēju dzirdēt muzikālo ritmu – to

izdejot dažnedažādos deju rakstos. Deja trenē fizisko

spēku un izturību!

Pirmo deju soļu ābecītē – deja bērniem palīdz

iemācīties skaitīt, dzirdēt un saskaitīt mūzikas taktis,

sajust un sadarboties citam ar citu, prast pielāgoties

un sadarboties grupā.

Ansambļa deju klāsts ir plašs – gan vienkāršās latviešu

etnogrāfiskās tautas dejas, un to apdares, gan

straujās, lēnās, jestrās, mierīgās skatuviskās dejas, gan

orģinālhoreogrāfijas, kuras veidotas tieši "Dancītim".



2017. gads ...



Dancītim – 40 gadi ...2015.gadā 



Dancīša deju ģimenei – 40 ...   



Dancītis 

varavīksnes 

nokrāsās...

Visus 45 gadus Dancītis ir 
rotājies Varavīksnes krāsu 

rotā, dāvājot katrai vecuma 
grupai savu krāsas gammu!

Varavīksne ir tilts no pagātnes 
uz nākotni , no debesīm uz 

zemi... domām, atmiņām un 
cerībām!

Krāsas atspoguļojās dejotāju 
treniņtērpos.

Jau daudzus gadus mūsu tradīcija ir 
tāda – pavisam maziņie dancotāji, 
kuri uzsāk savas dejotāju gaitas, 

vispirms ir baltās grupas dejotāji, un 
pēc 2–3 gadiem, kad mazie dancotāji 

jau ir iemācījušies tik daudz, ka 
koncertā var uzstāties patstāvīgi, 

viņiem tiek piešķirta krāsa. 

Šobrīd ansambļa lielo saimi 
veido baltā, dzeltenā, zilā, 

lillā, sārtā, zaļā, oranžā, tumši 
zilā un krāsainā Vidējās 

paaudzes grupa.



Katrai
ansambļa
grupai ir
sava
varavīksnes
krāsa...

Baltā grupiņa – ansambļa paši mazākie dejotāji,
vecumā no 2,5 līdz aptuveni 5 gadiņiem;

Dzeltenā grupa – dejotāji no 6 līdz 7 gadu
vecumam;

Zilā grupa - 1. līdz 3. klases vecuma dejotāji;

Lillā grupa - 3. līdz 5. klases vecuma dejotāji;

Sārtā grupa – 6. līdz 8. klases vecuma dejotāji;

Zaļā grupa – 8. līdz 10.klases vecuma dejotāji;

Oranžā grupa – 10. līdz 12. klases jaunieši;

Jauniešu grupas – dejotāji no 17 līdz 35 gadu
vecumam;

Vidējās paaudzes dejotāju kolektīvs – dejotāji
no 35 līdz 55 gadu vecumam.



Ansambļa misija un mērķis...

Pacietība, neatlaidība un uzcītība.
Lūk, neuzvarama veiksmes
kombinācija!

Saglabāt latviešu tautas dejas
tradīciju, nodot to no paaudzes
paaudzē, gūt prieku no dejas un nest
to saviem skatītājiem.

Sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību

Dziesmu un deju Svētku procesā,

tradīciju saglabāšanā un

pārmantošanā, veicinot vispārējās,

profesionālās, interešu speciālās

izglītības iestāžu un kultūras iestāžu

tautas deju kolektīvu radošo darbību,

izaugsmes iespējas un attīstību.



Mirkļi ir tik īsi un 

netverami, skaisti un 

gaistoši ... 

45 ir daudz un maz... Šajos garajos,

krāsaini raibajos gados deju ansamblī

“Dancītis” ir nomainījušās ļoti daudz

dejotāju paaudzes.

Savu dejotprasmi, mīlestību pret deju,

lielu izturības pieredzi guvuši ārkārtīgi

daudz dažāda vecuma dejotāji...

Dancītī ir izauguši arī jauni deju

pedagogi, kuriem “Dancītis” ļāva iemīlēt

deju no sirds, lai ar šo mīlestību jau

dalītos ar saviem audzēkņiem.

Mīlot deju, turpināsim iesākto dejas ceļu

pa Varavīksnes tiltu – gaidīsim un

lolosim īpašos mirkļus...

“Dancīša” dibinātāja, ilggadīga vadītāja,

mūsu visu Lielā Mamma sk. Uldze

Dzene, kura nu mūs sargā no

Mākoņmaliņas, vienmēr teica:

Dejā dzimu, dejā augu, dejā

mūžu nodzīvoju...

Nu arī es, viņas darba turpinātāja, varu

teikt to pašu....

Ansambļa vadītāja Ilze Dzene 

Jāprot un jāpagūst tos 

tvert, izbaudīt un atkal 

palaist Visumā... un no 

jauna tos gaidīt...


