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Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu
Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas
programmas
“Pulkā eimu, pulkā teku”
Nacionālais sarīkojums
Nolikums
MĒRĶIS
Bērnu un jauniešu motivēšana līdzdalībai tradicionālās kultūras mantojuma apguvē, tā
aktualizācija mūsdienu sabiedrībā.
UZDEVUMI
1. Motivēt bērnus un jauniešus līdzdalībai tradicionālās kultūras mantojuma apguvē.
2. Aktualizēt tradicionālā mantojuma dzīvotspēju mūsdienu sabiedrībā.
3. Popularizēt tradicionālās kultūras mantojuma lokālo daudzveidību.
4. Popularizēt tradicionālās virtuves mantojuma izpēti un pielietojumu bērnu un jauniešu
vidū.
ORGANIZĒTĀJI
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Vecpiebalgas novada pašvaldību,
Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisiju, bērnu un jauniešu folkloras kopu Novadu
koordinatoru padomi, vietējām pašvaldībām, tradicionālās kultūras biedrību "Aprika".
DALĪBNIEKI
Visu Latvijas novadu bērnu un jauniešu folkloras kopas vai individuāli dalībnieki, kuri
ir piedalījušies savu Novadu sarīkojumos, kopj savas lokālās tradīcijas un ir apguvuši
sarīkojuma 2016./2017. mācību gada tēmu – „Zinu, zinu tēva sētu”.
Pasākumam paredzēta audio-vizuāla dokumentācija. Dokumentētie materiāli var tikt
publiskoti.
NORISES LAIKS UN VIETA
Rīga, Vecpiebalgas novads - Dzērbenes, Taurenes un Vecpiebalgas pagasti, 2017.gada
4.- 6.maijs.
NORISE
1.diena – 2017.gada 4.maijs – Svētku ieskaņa Vērmanes dārzā, interaktīva folkloras
kopu darbošanās – koncerti, muzicēšana, rotaļu un spēļu sarīkojumi bērniem (piedalās
folkloras kopas no Kurzemes, Zemgales, Rīgas un tuvējās apkārtnes, pārējās folkloras kopas
pēc brīvas izvēles).
2.diena – 2017.gada 5.maijs – folkloras konkursu laureātu koncerts, folkloras kopu
aktivitātes Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja filiālē “Vēveri” Vecpiebalgas pagastā,
danču un stāstu vakars Taurenē.
3.diena – 2017.gada 6.maijs – Rotaļu un spēļu sarīkojums, Novadu koncerts, festivāla
noslēgums Dzērbenē.
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PIETEIKŠANĀS
Folkloras kopu un individuālo izpildītāju dalību Nacionālajā sarīkojumā nosaka
ekspertu komisija pēc katra Novada sarīkojuma izvērtējuma. Vietu un laiku Novada
sarīkojumam nosaka katra novada koordinators.
FINANSĒJUMS
Nacionālā sarīkojuma norisi daļēji finansē no valsts budžeta 42.03 apakšprogrammas
„Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki”. Dalībnieku piedalīšanos sarīkojumā finansē
pašvaldība vai iestāde, kuru dalībnieki pārstāv.
PROJEKTA VADĪTĀJA – VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas
folkloras projektu koordinatore Māra Mellēna, 26522141, e-pasts mara.mellena@visc.gov.lv

