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4.

1.

2.

Aktivitāte
IV Latvijas rotāšana un dāvanu gatavošana
2017.gada aprīlis - jūnijs
V Latvijas bērnu un jauniešu mūzikas un mākslas festivāls
„Latvijas toņi un pustoņi”, kurā piedalās vizuālās mākslas un
mūzikas pulciņu audzēkņi, īstenojot dažādus projektus: vizuālās
mākslas izstāde, tērpu kolekciju skate, radošās darbnīcas un
meistarklases, koncertprogrammas.
2017. - 2021.gads
Vides izglītības projekts “Ieraugi, atklāj, saglabā”, kura ietvaros
skolēni veic mērķtiecīgu un ilglaicīgu Latvijas dabas izpēti.
Projektam ir četras secīgas pakāpes, kuru laikā skolēni atrod, izpēta
un sakopj kādu īpašu, cilvēka nepārveidotu Latvijas dabas teritoriju
un pastāsta par to citiem. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Dabas
aizsardzības pārvaldi.
Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas
2017. - 2021.gads
(katru gadu septembrī)
programmas Award Latvijā jauniešu talka Likteņdārzā, kura
tradicionāli tiek organizēta ik gadu septembra otrajā sestdienā.
2017. - 2020.gads
Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons. Skolu jaunatnes
piederības sajūtas un identitātes veicināšanas pasākumu cikls
vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī. 2017.gads: 1.posms "Augam
Latvijai" - pedagogu profesionālās kompetneces pilnveide
(1.pusgads) un skolēnu pašpārvalžu aktivitātes pilsoniskās
līdzdfalības īstenošanai (2.pusgads). 2018.gads: 2.posms
"Strādājam Latvijai" - labo darbu festivāli piecos Latvijas reģionos.
2019.gads: 3.posms Labo darbu festivāls - izstāde "Ceļā uz nākamo
simtgadi" (februāris/marts), 2020.gads: 4.posms Labo darbu
turpināšana pēctecībā un dokumentēšana vēsturei.
V.Latvijas dzimšanas diena un dāvanu pasniegšana
2017. - 2021.gads
(katru Profesionālās izglītības iestāžu jauniešu radošais pasākums
gadu aprīlī)
„Radi, rādi, raidi!” reģionos, kura mērķis ir veicināt profesionālās
izglītības iestāžu jauniešu dalību latviešu tautas tradīciju un
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un pilnveidē.
Datums

2017. - 2021.gads
(katru gadu 4.maijā)

2017.gada 4.maijs
3.
2017.gada 5.-6.maijs
(katru gadu maijā)

2017.gada 5.maijs
4.

5.

2017.gada 27.maijs un 3.jūnijs
(katru gadu maijā)
2018.gada marts

2018.gada aprīlis

Skolu teātru festivāls “...un es iešu un iešu!”, veltīts latviešu
dramaturģijas izzināšanai un iedzīvināšanai skolu teātru darbībā.

2018.gada maijs

X Latvijas zēnu koru salidojums Cēsīs. Tradicionāli zēnu koru
salidojums notiek Cēsīs, tiek veltīts Latvijas dzimšanas dienai un
piedāvā ne tikai muzikālas bet arī sportiskas aktivitātes. Zēnu koru
salidojums ir nozīmīgs pasākums, domājot par vīru koru kustības
turpināšanu un attīstību.

8.

2019.gada maijs
9.

10.

2020.gads
2021.gada maijs

11.

2021.gada jūnijs
12.

VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru festivāls, kurā
ietvertas četras novadu programmas un koporķestra programma.
Koporķestrī vienlaicīgi muzicē ap 1500 dalībnieku.
Bērnu tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda”, kurā
piedalās ap 3000-4000 dejotāju ar deju oriģinālprogrammām.
Festivāls notiek katru gadu kādā no Latvijas pilsētām, ļaujot
bērniem
jauniešiem
iepazīties
ar Latvijas
pilsētvidi
un tās
Latviešuun
tautas
dziesmu
dziedāšanas
sacensības
skolu
jaunatnei
“Lakstīgala”, vienlaikus atzīmējot pasākuma idejas autora pedagoga un kordiriģenta R.Zuikas 105. dzimšanas dienu.

6.

7.

Pūtēju orķestru defile programma un pūtēju orķestru koncerts
pie Brīvības pieminekļa, kurā piedalās labākie skolu pūtēju orķestri
ar individuālu defilē programmu, noslēgumā apvienotā orķestra
koncerts.
Bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums “Rotaļu vija
Latvijai” Vērmanes dārzā. Sarīkojums veidots kā noslēgums
bērnu un jauniešu folkloras kopu darbības programmai
2016./2017.mācību gadā, apzinot un iedzīvinot lokālās tradīcijas.
Bērnu un jauniešu folkloras kopu nacionālais sarīkojums „Zinu,
zinu tēva sētu”, kurā pulcējas ap 1000 dalībnieku un kurš notiek
nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmanotošanas
programmā "Pulkā eimu, pulkā teku".

II Latvijas izglītības iestāžu Tautas mūzikas festivāls, kurā caur
mūziku tiks atspoguļota Latvijas kolorītā daba, cilvēki un dzīves
ritums. Festivālā piedalās mazie mūzikas kolektīvi - vokālie un
instrumentālie ansambļi, t.sk.lauku kapellas, un solisti. Festivāla
programmu veido latviešu tautasdziesmas.
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
IV Latvijas skolu 2.-4.klašu koru salidojums "Tauriņu balsis" ir
pirmais posms koru kustībā, kur jaunāko klašu skolēniem ir iespēja
iepazīties ar kora dziedāšanas tradīcijām, lai rosinātu interesi un
turpinātu līdzdarbošanos Dziesmu un deju svētku tradīcijas
saglabāšanā.
VI Latvijas skolu teātru festivāls ir iespēja Latvijas skolu teātriem
apgūt pieredzi teātra mākslā, vienlaikus pilnveidojot savu sniegumu.
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