
Apstiprināts ar  

Valsts izglītības satura centra  

2013.gada 6.septembra rīkojumu Nr.4.1-09/31 

22.pielikums 

 

Radošais pasākums „Dabas ritums”  

profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem  

 

Nolikums 
 

MĒRĶI 

 

1. Veicināt profesionālās izglītības iestāžu jauniešu dalību latviešu tautas tradīciju un 

kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un pilnveidē, gatavojoties XI Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 

2. Sekmēt profesionālās izglītības prestižu un jauniešu piesaisti tai. 

3.  Popularizēt interešu izglītību profesionālās izglītības iestādēs un sniegt rekomendācijas 

interešu izglītības pulciņu un kolektīvu darbības pilnveidei.   

 

ORGANIZATORI 

IZM Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm. 

 

DALĪBNIEKI 

Profesionālās izglītības iestāžu jaunieši un pedagogi. Pasākumā piedalās tautas deju, 

mūsdienu deju, koru, ansambļu, vokāli instrumentālo ansambļu, teātru, pūtēju kolektīvu dalībnieki, 

kā arī tērpu un frizūru demonstrētāji un individuālie izpildītāji.  

Tiek organizētas arī radošās darbnīcas (vismaz viena no katras skolas).  

 

NORISES VIETA UN LAIKS 

1.kārta notiek profesionālās izglītības iestādēs līdz 2014.gada 31.martam. 

2.kārta - vēsturiskajos novados (1.pielikums). Dalībai 2.kārtā pieteikuma anketa 

(2.pielikums) jānosūta attiecīgā vēsturiskā novada kontaktpersonai ne vēlāk kā 10 dienas pirms 

pasākuma. 

 

Vidzeme - 2014.gada 23.aprīlis (trešdiena) - Mālpils Profesionālā vidusskola,  

kontaktpersona Sarmīte Dadeika, tālr.: 26406441;  e-pasts: sarmitedadeika@inbox.lv ;   

 

Kurzeme - 2014.gada 7.maijs (trešdiena)- Ventspils tehnikums, kontaktpersona: Gunita Kraule tālr.: 

26467915, e-pasts: knips2@inbox.lv .  

 

Zemgale - 2014.gada 8.maijs (ceturtdiena) - Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža, 

kontaktpersona: Ieva Barvidaite tālr.: 28350911  e-pasts: barvidaite@inbox.lv.  

 

Latgale - 2014.gada 15.maijs (ceturtdiena) – Višķi, Viduslatgales Profesionālā vidusskola, 

kontaktpersonas: Anna Vasiļjeva tālr.: 27752461, 29382325, e-pasts: annavasiljeva@inbox.lv    un 

Biruta Podskočija (Preiļi), tālr.: 26041291, birutapodskocija@inbox.lv ;   

 

 

 

NORISE 

 Vēsturisko novadu pasākumu organizatori izveido darba grupu un izstrādā sava vēsturiskā 
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novada repertuāru atbilstoši dabas un gadskārtu ritam (Teņa diena, Meteņi, Jurģu diena, Ūsiņdiena, 

Lielā diena, Jāņi, Māras diena, Miķeļi, Mārtiņdiena, Ziemassvētki u.c.), ņemot vērā lokālās 

tradīcijas un mūsdienu kultūras kontekstus, pasākuma rīkotāju izvēlēto tematisko ievirzi un 

pasākuma dalībnieku mākslinieciskās intereses un iespējas tradīcijas apgūšanā, interpretēšanā un 

popularizēšanā, piemēram, vakarēšana veļu laikā, saule gadskārtās, gadskārtu tradīcijas 

Lejaskurzemē, Meteņu spēles, talka, apkūlības, apsējības, mūža godi u.c. 

 

Vēsturiskā novada repertuāru izvēlas darba grupa sadarbībā ar profesionālās izglītības 

iestāžu interešu izglītības kolektīvu vadītājiem, nosakot priekšnesumu formu un ilgumu. Darba 

grupa izvirza virsvadītājus, virsdiriģentus un vienotās vēsturiskā novada koncerta programmas 

izveides režisoru. 

 

VĒRTĒŠANA  

2.kārtas pasākumos piedalās VISC un profesionālās un interešu izglītības eksperti ar mērķi 

vērtēt un analizēt audzēkņu sniegumu, kā sniegt rekomendācijas  interešu izglītības pulciņu un 

kolektīvu darbības pilnveidei profesionālās izglītības iestādēs. 

 

FINANSĒJUMS 

Pasākuma 1.kārtu finansē profesionālās izglītības iestādes.  
Pasākuma 2.kārtas norisi daļēji finansē no valsts budžeta 42.03.apakšprogrammas „Skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētki”. Dalībnieku transporta izdevumus un ēdināšanu finansē 

profesionālās izglītības iestādes. 
     

PROJEKTA VADĪTĀJA 

VISC Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta Tālākizglītības un projektu nodaļas 

vecākā referente Kristīne Bulka, tālr. 67350811, fakss 67226535, e-pasts: 

kristine.bulka@visc.gov.lv 
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Pielikums Nr. 1 

 

Profesionālās izglītības iestādes vēsturiskajos novados: 

 

Kurzeme 

 
1. Ventspils Tehnikums (atbildīgie) 

2. Cīravas Profesionālā vidusskola 

3. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola 

4. Laidzes Profesionālā vidusskola 

5. Liepājas Jūrniecības koledža 

6. PIKC „Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums” 

7. PIKC „Liepājas Valsts tehnikums”  

8. PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” 

9. Rīgas 1.medicīnas koledža   

10. Rīgas Amatniecības vidusskola 

11. Rīgas Celtniecības koledža 

12. Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola 

13. Saldus Profesionālā vidusskola  

14. Skrundas Profesionālā vidusskola  

Zemgale 1. Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža (atbildīgie) 

2. Aizkraukles Profesionālā vidusskola 

3. Apguldes Profesionālā vidusskola 

4. Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola 

5. Jēkabpils Agrobiznesa koledža 

6. Jelgavas Amatu vidusskola 

7. Jelgavas Tehnikums 

8. PIKC „Ogres tehnikums”  

9. PIKC „Rīgas Tehniskā koledža” 

10. PIKC Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas 

tehnikums” 

11. Rīgas 3.arodskola 

12. Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola 

13. Rīgas Tirdzniecības tehnikums 

14. Saulaines Profesionālā vidusskola 

15. Vecbebru Profesionālā vidusskola 

16. VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” 

17. Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola 

Vidzeme  1. Mālpils Profesionālā vidusskola (atbildīgie) 

2. Alsviķu arodskola 

3. Cēsu Profesionālā vidusskola 

4. Ērgļu Profesionālā vidusskola 

5. Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskola 

6. Limbažu Profesionālā vidusskola 

7. Rankas Profesionālā vidusskola 

8. PIKC „Smiltenes tehnikums”  

9. Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikums  

10. Rīgas Uzņēmējdarbības koledža   

11. Valmieras Profesionālā vidusskola 

Latgale 1. Viduslatgales Profesionālā vidusskola (atbildīgie Višķi un Preiļi) 

2. Austrumlatgales Profesionālā vidusskola 

3. Barkavas Profesionālā vidusskola 

4. Bebrenes Profesionālā vidusskola 
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5. Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola 

6. Daugavpils mākslas skola „Saules skola” 

7. Daugavpils Medicīnas koledža 

8. Daugavpils Profesionālā vidusskola 

9. Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola 

10. Jaungulbenes Profesionālā vidusskola 

11. Malnavas koledža  
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Pielikums Nr. 2 

Dalībnieku pieteikuma anketa 

radošajam pasākumam „Dabas ritums” profesionālās izglītības iestāžu  

audzēkņiem un pedagogiem 2014.gadā 

 

____________________ vēsturiskā novada pasākumam 

 

____________________    __________________  
norises vieta    datums 

 
Profesionālās izglītības iestāde __________________________________________________  

 

 

 
N.p

.k. 

Kolektīvs, 

pulciņš, 

individuālais 

izpildītājs 

Dalībn

ieku 

skaits 

Vadītājs, 

diriģents, 
koncertmeistars 
(pilns vārds, 

uzvārds) 

Priekšnesums 

(nosaukums, 

autori - pilns 

vārds, 

uzvārds) 

Hrono- 

metrāža 

Apskaņošana 

nepieciešama 

ar disku, datu 

nesēju (flesh) 

vai cits 

Ēdināšana 

nepieciešama 

(dalībnieku 

skaits) 

Skatuves 

rekvizīti, 

kurus ņemsiet 

līdzi 

 

 

        

 

 

        

 

 

     

 

   

     

 

    

 

Atbildīgā persona____________________________________________    Datums____________ 

(vārds, uzvārds, mobilais tālrunis, e-pasts)  

 

Izglītības iestādes vadītājs________________________________________________ 

     (vārds, uzvārds, mobilais tālrunis) 

 

 

 

 

 

* Pieteikuma anketas elektroniski jāiesūta attiecīgās profesionālās izglītības iestādes 

kontaktpersonai ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms pasākuma norises datuma. 

 

 


