L.Smildziņa

Noticis 15. Latvijas skolu jaunatnes teātra sporta turnīrs
Iecavā šā gada 22. un 23.martā notika 15. Latvijas skolu jaunatnes teātra sporta turnīrs.
Turnīra organizēšanā iesaistījās un to finansiāli atbalstīja arī Valsts izglītības satura centrs.
Paldies visiem, kuri palīdzēja notikt lieliskajiem teātra sporta svētkiem:
 Iecavas vidusskolas direktorei Agrai Zaķei un teātra sporta trenerēm Dacei Greižai un
Valdai Prokopenko,
 Iecavas kultūras nama direktorei Almai Spalei,
 izglītības un kultūras iestāžu vadītājiem un vietējām pašvaldībām, kuras atbalstīja
dalībnieku līdzdalību pasākumā,
Lielu darbu paveica arī teātra sporta turnīra tiesneši:
 studijteātra „AKA” aktieri un improvizatori no „5 uz perona” Arnis Stuburs un Toms
Zvejnieks,
 KIT improvizators Varis Klausītājs (pirmā Latvijas teātra sporta turnīra dalībnieks
Lauksaimniecības universitātes Studentu teātrī 1997.g.),
 Improvīns improvizators Kaspars Žūriņš (pirmā Latvijas teātra sporta turnīra dalībnieks
Lauksaimniecības universitātes Studentu teātrī 1997.g.),
 Improzoo improvizatore Baiba Kazeka,
 režisore un teātra pedagoģe Ingūna Gremze,
 Improzoo improvizators Uģis Točs,
 Ārprāts improvizators Jurģis Remess.

Īpaša pateicība treneriem, kuri sagatavoja bērnus un jauniešus, lai turnīrs kļūtu enerģijas,
spēles prieka un izdomas pārbagāts. Arī paši turnīra dalībnieki bija ļoti ieinteresēti un
atsaucīgi, skatoties citu dalībnieku spēli un uzmundrinot cits citu.
Divu dienu teātra sporta turnīrā piedalījās un svētkus baudīja:
1.-4.klašu grupa
Ilzenes pamatskola (trenere - Agita Līdumniece) – laureāti, Lielā Šāaa ieguvēji;
Madonas Bērnu un jauniešu centrs (trenere Nadežda Niedrīte) – 2.vieta; Gaigalavas
pamatskola (trenere Gunta Reine);
Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs (trenere Inga Kazaka);
Salaspils 1. vidusskola (trenere Anda Vaivade);
Lielvārdes vidusskola (trenere Aija Krompāne) – izvirzīti uz valsts turnīru, bet
nepiedalījās slimības dēļ.
5.-6.kl. grupa
Valmieras sākumskola (trenere Agita Ziņģīte) - laureāti, Lielā SIDA ieguvēji;
Balvu Amatniecības vidusskola (trenere Iveta Supe) – 1.-2.vieta;
Iecavas vidusskola (trenere Valda Prokopenko) – 1.-2.vieta;
Ādažu vidusskola (trenere Vaira Baltgaile);
Druvas vidusskola (trenere Inguna Vēja);
Kusas pamatskola (trenere Laima Vanaga);
Līvānu1. vidusskola (trenere Lidija Prisjagina);
Līvānu Bērnu un jauniešu centrs (trenere Lidija Prisjagina);
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Rēzeknes 5.vidusskola (treneris Māris Lukjanovs).
7.-9.kl. grupa
Rēzeknes 5.vidusskola (treneris Maris Lukjanovs) - laureāti, Lielā Šāaaa ieguvēji;
Valmieras Viestura vidusskola (trenere Līga Kjaspere) - 2.vieta;
Iecavas vidusskola (trenere Valda Prokopenko);
Madonas Bērnu un jauniešu centrs (trenere Nadežda Niedrīte);
Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs (trenere Inga Kazaka).
Vidusskolas grupa
Madonas Bērnu un jauniešu centrs „Motocikli” (trenere Inese Zīle) – laureāti, Lielā
Šāaa ieguvēji;
Balvu Valsts ģimnāzija (trenere Aija Dvinska) - 1.-2.vieta;
Rīgas Hanzas vidusskola (treneris Aleksandrs Lange) – 1.-2.vieta;
Bauskas Bērnu un jauniešu centrs (trenere Valda Prokopenko);
Druvas vidusskola (trenere Inguna Vēja);
Dundagas vidusskola (trenere Vaira Kamara);
Ikšķiles vidusskola (trenere Zane Bēķe);
Madonas Bērnu un jauniešu centrs „Kuģītis” (trenere Inese Zīle);
Pamatskolas „Rīdze” interešu izglītības programmas jauniešu teātra studija „Mēs”
(trenere Ligita Smildziņa);
Rojas vidusskola (trenere Kristīne Afanasjeva);
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Salaspils 1.vidusskola (trenere Anda Vaivade);
Ogres Valsts tehnikums (trenere Ieva Niedre);
Valmieras Pārgaujas vidusskola (trenere Līga Kjaspere);
Valmieras Viestura vidusskola (trenere (Līga Kjaspere).
Teātra sports ir viena no bērnu un jauniešu vidū populārām un iemīļotām interešu izglītības
programmām, kurai ir senas un noturīgas tradīcijas Latvijas izglītības iestādēs.
1999.gadā Lauksaimniecības universitātes Studentu teātra vadītāja Astra Kacena ar teātra
metodiķes Ingūnas Gremzes atbalstu izveidoja pedagogu tālākizglītības kursu programmu
„Teātra sports - alternatīvā pedagoģija”, sagatavojot pirmos teātra sporta trenerus un
integrējot šo teātra spēli interešu izglītības programmā „Teātra māksla”.
Teātra sports ir improvizācijas teātra forma. Spēlē (turnīrā) piedalās 2 komandas, kuras savā
starpā sacenšas, izspēlējot teatrālas ainas pēc skatītāju ierosinājumiem. Spēli vērtē 3 tiesneši
un publika. Spēlei ir vadītājs.
Teātra sporta tehnikas (spēles), kuras izspēlē turnīros, ir psiholoģisku un teatrālu
vingrinājumu komplekss, kas atraisa spontanitāti, iztēli un atbrīvo indivīda ceļu uz viņa
radītspēju. Spēle nodrošina katra spēlētāja pašizteikšanos, pašrealizāciju. Spēlētājs izpauž to,
ko šajā dienā, nedēļā vai gadā ir uzsūcis savā apziņā un zemapziņā, atdod savu pieredzi.
Starp spēlētājiem notiek viedokļu, domu, emociju un enerģijas apmaiņas process. Spēle
palīdz saprasties, būt empātiskam un tolerantam. Te ir iespējams pasaules ainu radīt un
pārradīt, kļūdīties, pasmaidīt par to un spēli turpināt. Spēle ir gara (garīgā) dzīve. Spēle ir
tikpat nozīmīga kā realitāte.
Tiekoties gadu no gada rajonu, reģionu un valsts teātra sports turnīros, spēlētājiem tiek dota
iespēja izkopt spēles prasmi. Ne mazāk svarīga ir satikšanās ar citu novadu/pilsētu skolu
spēlētājiem - saspēlēt uz skatuves kurzemniekam ar latgalieti, rīdziniekam ar vidzemnieku
vai savādāk. Tā mēs vienojam, satuvinām ģeogrāfiskā ziņā attālos jaunos cilvēkus Latvijā.
Zinām, ka ir svarīga ne tikai saspēlēšanās uz skatuves, tāpēc valsts turnīri notiek 2 dienas - ar
sarunām, dziedāšanu, dejošanu, spēlēšanos, draudzēšanos visas nakts garumā. Svarīgi ir arī
vienot mazos ar lielajiem- tāpēc finālturnīrā spēlē visi vienā turnīrā - veiksmīgākie 1.-4.kl.gr,
5.-6.kl.gr., 7.-9.kl. un vidusskolēni. Un vēl ir viena brīnišķīga lieta, ko gribas pavēstīt. Lieliska
sadarbība notiek ar kādreizējiem teātra sporta spēlētājiem (pirmais teātra sporta turnīrs
Latvijā notika 1997.gadā Lauksaimniecības universitātes Studentu teātrī Astras Kacenas
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vadībā). Improvizācijas teātrī un teātra sportā ienākušas jaunas spēlētāju paaudzes, bet
kādreizējie aktīvie spēlētāji pārtop par treneriem, spēļu vadītājiem un tiesnešiem.
Pirmais skolu teātru teātra sporta prezentācijas turnīrs notika 2000.gadā VIII Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Pēc tam turnīri notikuši katru gadu. Tie ir neatņemama
sastāvdaļa arī Latvijas skolu teātru festivālos- Valmierā (2001.g.), Daugavpilī (2006.g.) un
Rīgā (2011.g.).
Teātra sports turnīrus Latvijā organizē biedrība „Teātris un izglītība” (valdes priekšsēdētāja
Ligita Smildziņa), kura ir arī Teātra licences maksātāja International Theatresports Institute
Kanādā.
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