Apstiprināts ar
Valsts izglītības satura centra
2017.gada 27.septembra rīkojumu Nr.4.1-07/105
15.pielikums

Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programma
“Pulkā eimu, pulkā teku”
Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu
reģionālie sarīkojumi (skates)
Nolikums
MĒRĶI UN UZDEVUMI
1. Tradicionālo vērtību apzināšana, to apgūšanas un pārmantošanas veicināšana un
popularizēšana Latvijā bērnu un jauniešu vidū.
2. Multikulturālās sabiedrības apzināšana un mazākumtautību tradicionālo vērtību
praktiskā uzturēšana.
3. Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu gada veikuma izvērtējums, problēmu un to
risinājumu apzināšana, savstarpēju kontaktu veidošana.
4. XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku folkloras programmas 2020.gadā
sagatavošana.
ORGANIZĒTĀJI
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar folkloras kopu koordinatoru
padomi, pašvaldībām, Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisiju un tradicionālās kultūras
biedrību „Aprika”.
DALĪBNIEKI
Bērnu un jauniešu folkloras kopas un to dalībnieki, kā arī individuāli interesenti, savas
tradicionālās kultūras pārzinātāji un kopēji.
Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti, un fotogrāfijas var tikt publiskotas,
paredzēta sarīkojuma videodokumentēšana.
NORISES LAIKI UN VIETAS
Laiks
Vieta
Reģions, novads
2018.gada
Burtnieku
Tālā Gaujmala:
22.februāris novada Ēveles Alūksnes novads,
kultūras nams Beverīnas novads,
Burtnieku novads,
Gulbenes novads,
Kocēnu novads,
Valmieras pilsēta
2018.gada
Nīca, Nīcas Lejaskurzeme:
23.februāris vidusskola
Aizputes novads,
Grobiņas novads,
Liepājas pilsēta,
Nīcas novads,
Pāvilostas novads,
Priekules novads,
Rucavas novads

Koordinators
Anita Golubovska

e-pasts
anita_golubovska@inbox.lv

Solveiga Pētersone

solveiga.petersone@liepajas
bjc.lv

2018.gada
Limbažu
24.februāris Bērnu un
jauniešu
centrs

Ilze Kļaviņa

ilzeparks@inbox.lv

2018.gada
2.marts

Inguna Žogota

ingunazogota@inbox.lv

Dina Liepa

kokles1980@gmail.com

Ingrīda Grudule

ingru@tvnet.lv

Dina Liepa

kokles1980@gmail.com

Dina Liepa

kokles1980@gmail.com

Andris Slišāns

andris.slisans@gmail.com

Vita Talla

vita.talla@gmail.com

Kristīne Karele

tarkskene@gmail.com

2018.gada.
10.marts
2018.gada
14.marts

2018.gada.
20.marts

2018.gada
21.marts

2018.gada
23.marts

2018.gada
27.marts

2018.gada
12.aprīlis

Vidzemes piejūra:
Jaunpiebalgas novads,
Krimuldas novads,
Limbažu novads,
Pārgaujas novads,
Salacgrīvas novads,
Saulkrastu novads
Lēdmane,
Piedaugava:
Lēdmanes
Aizkraukles novads,
pamatskola
Ikšķiles novads,
Jaunjelgavas novads
Lielvārdes novads,
Kokneses novads,
Ķekavas novads,
Pļaviņu novads,
Ropažu novads,
Siguldas novads,
Skrīveru novads,
Stopiņu novads
Rīgas 15.
Rīgas mazākumtautību
vidusskola
folkloras kopas
Ranka,
Vidzemes augstiene:
Rankas
Cesvaines novads,
pamatskola
Gulbenes novads,
Jaunpiebalgas novads,
Madonas novads,
Vecpiebalgas novads
Rīgas Friča
Rīga:
Brīvzemnieka Rīgas pilsēta,
pamatskola
Jūrmalas pilsēta,
Siguldas novads
Rīgas
Rīga:
Valdorfskola Rīgas pilsēta,
Pierīga
Jūrmalas pilsēta,
Siguldas novads
Upīte, Upītes Kūkova:
Tautas nams
Balvu novads,
Baltinavas novads,
Rugāju novads,
Viļakas novads
Zasa, Zasas Sēlija:
kultūras nams Aknīstes novads,
un
Ilūkstes novads,
amatniecības Jēkabpils pilsēta,
centrs
Jēkabpils novads,
„Rūme”
Krustpils novads,
Salas novads,
Viesītes novads
Vilces
Zemgale:
kultūras nams Bauskas novads,
Dobeles novads,
Iecavas novads,

2018.gada
13.aprīlis

Līvānu
novada
Kultūras
centrs

2018.gada
18.aprīlis

Ventspils,
Ventspils
Jaunrades
nams

2017.gada
26.aprīlis

Makašāni,
Lūcijas
Rancānes
Makašānu
Amatu
vidusskola

Jelgavas pilsēta,
Jelgavas novads,
Ozolnieku novads,
Rundāles novads,
Tērvetes novads
Dienvidlatgale:
Aglonas novads,
Daugavpils pilsēta,
Daugavpils novads,
Līvānu novads,
Krāslavas novads,
Preiļu novads,
Riebiņu novads,
Vārkavas novads
Ziemeļkurzeme:
Ventspils pilsēta,
Ventspils novads
Viduskursa:
Alsungas novads,
Kuldīgas novads.
Austrumkursa:
Saldus novads,
Tukuma novads
Ziemeļlatgale:
Ciblas novads,
Dagdas novads,
Ludzas novads,
Kārsavas novads,
Rēzeknes pilsēta,
Rēzeknes novads,
Viļānu novads

Anna Kārkle

ceiruleits@inbox.lv

Ināra Salava
Lāsma
Mencendorfa

lasma.mencendorfa@ventsp
ils.lv

Ina Celitāne
Agate Roga

inac@inbox.lv
agate.roga@kuldiga.lv
agrita.pileniece@inbox.lv

Agrita Pileniece
Rasma Igaune

rasmaigaune@inbox.lv

NORISE
Sarīkojuma norisi veido katra novada koordinators un domubiedru grupa.
Sarīkojuma 1.daļa – koncerts – katra kopa sniedz 7 minūšu programmu, demonstrējot
savas prasmes vienā vai vairākos folkloras žanros atbilstoši 2017./2018. mācību gada tēmai
„Zinu, zinu tēva sētu”.
2.daļa – interaktīvas darbnīcas, rotaļu programma, Nacionālā sarīkojuma Novadu
koncerta programmas mēģinājums. Novadu koncerta programma katram novadam 10 minūtes
ar uziešanu un noiešanu, kurā ir divi novadam kopīgi priekšnesumi un viena interaktīva norise
visiem Nacionālā sarīkojuma dalībniekiem.
Pēc sarīkojuma ekspertu, novada koordinatora, kopu vadītāju apspriede.
PIETEIKŠANĀS
Vietu un laiku Novada sarīkojumam nosaka katra novada koordinators. Folkloras
kopas savu dalību reģionālajam sarīkojumam piesaka šī reģiona folkloras kopu koordinatoram
ne vēlāk kā divas nedēļas pirms novada sarīkojuma.
Folkloras kopu un individuālo izpildītāju dalību bērnu un jauniešu folkloras kopu
Nacionālā sarīkojuma programmā, XXVI Vispārējos dziesmu un XVI deju svētku folkloras
programmā nosaka ekspertu komisija pēc katra reģionālā sarīkojuma/skates un folkloras
konkursu finālu izvērtējuma.

Reģionālo sarīkojumu (skašu) rīkotāji:
Novads
Rīgas novads
Zemgales novads
Ziemeļlatgales novads
Kūkovas novads
Viduskursas novads
Ziemeļkurzemes
novads
Dienvidlatgales
novads
Sēlijas novads
Austrumkursas novads
Lejaskurzemes novads
Vidzemes Piejūras
novads
Tālās Gaujmalas
novads
Piedaugavas novads
Vidzemes augstienes
novads

Koordinators
Dina Liepa
Kristīne Karele
Rasma Igaune
Andris Slišāns
Ina Celitāne,
Agate Roga
Ināra Salava

Tālrunis
29472293
26355642
26593441
29621058
26428513
25969130
26009701

e-pasts
kokles1980@gmail.com
tarkskene@gmail.com
rasmaigaune@inbox.lv
andris.slisans@gmail.com
inac@inbox.lv;
agate.roga@kuldiga.lv
lasma.mencendorfa@ventspils.lv

Anna Kārkle

29969943

ceiruleits@inbox.lv

Vita Talla
Agrita Pileniece
Solveiga
Pētersone
Ilze Kļaviņa

29508939
26442783
29778737

vita.talla@gmail.com
agrita.pileniece@inbox.lv
solveiga.petersone@liepajasbjc.lv

29166140

ilzeparks@inbox.lv

Anita
Golubovska
Inguna Žogota
Ingrīda Grudule

26358361

anita_golubovska@inbox.lv

26575499
26113281

ingunazogota@inbox.lv
ingru@tvnet.lv

VĒRTĒŠANA
Novadu sarīkojumus (skates) vērtē VISC izveidota ekspertu komisija.
Ekspertu komisija izvērtē:
 folkloras kopas priekšnesuma piederību tradīcijai un atbilstību vecumam (1-10
punkti);
 lokālās tradīcijas izpratni (0-2 punkti);
 kopas interaktīvo darbību – sadarbība ar auditoriju (1-3 punkti);
 kopas radošo izaugsmi, sevis dabisku pasniegšanu, situācijas izjūtu (1-10 punkti);
 vizuālo tēlu (1-5 punkti);
 priekšnesumā lietoto folkloras žanru daudzveidību (1-5 punkti);
 priekšnesuma muzikalitāti, atraktivitāti un pievilcību (1-5 punkti);
 priekšnesuma atbilstību laika ierobežojumam 7 min. (Priekšnesums iekļaujas laika
robežās - 1 punkts, priekšnesums pārsniedz laika robežas - 1 punkts tiek noņemts);
 folkloras kopas dalībnieku aktivitāti folkloras konkursos (1-5 punkti).
Ekspertu komisija novērtē folkloras kopas darbību kopumā, piešķirot
1.pakāpes diplomu (36-46 punkti),
2.pakāpes diplomu (26-35 punkti),
3.pakāpes diplomu (mazāk par 26 punktiem).
Ekspertu komisija var piešķirt speciālus nosaukumus un apbalvojumus par īpašiem
sasniegumiem kādas īpašas tradīcijas vai norises apgūšanā un pārmantošanā vai par īpašiem
sasniegumiem kādā citā jomā, kas dod papildu punktus.

FINANSĒJUMS
Reģionālo sarīkojumu konsultantu, žūrijas (ekspertu komisijas), sarīkojumu režisoru,
mākslinieku darba samaksu, tipogrāfijas pakalpojumu, balvu iegādi un telpu īri finansē no
valsts budžeta 42.03.apakšprogrammas „Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki”.
Dalībnieku piedalīšanos konkursa pusfinālos un finālā 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

