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Paldies

Kuldīgas Bērnu un jauniešu centram par Interešu 
izglītības pieredzes apmaiņas semināra organizēšanu  

Interešu izglītības pieredzes apmaiņas seminārs Jūrmalā 
2020.gada 6.-7.maijā

Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un 
audzināšanas darba nodaļā vecākā referente vizuālās un 
vizuāli plastiskās mākslas jautājumos - Sandra Mieze

Mūsdienu deju lielkoncerta projekta vadītāja Inese Leoho
- Čudare

2



Interešu izglītības iestādes

Ar 2019.gada 1.augustu Rīgā strādā šādas interešu izglītības 
iestādes:

1. Bērnu un jauniešu centrs „Daugmale”

2. Bērnu un jauniešu centrs „IK Auseklis"

3. Bērnu un jauniešu centrs „Laimīte" (likvidēts  BJC “Mīlgrāvis”) 

4. Bērnu un jauniešu centrs „Rīgas Skolēnu pils" 

5. Mākslinieciskās jaunrades centrs „Praktiskās estētikas skola”

6. Pārdaugavas Bērnu un jauniešu centrs „Altona” (reorganizēti BJC 
“Altona, BJC “Kurzeme” un BJC “Zolitūde”)

7. Rīgas Jauno tehniķu centrs (likvidēts BJVIC “Rīgas Dabaszinību
skola”)

8. Tehniskās jaunrades nams „Annas 2"

Likvidēts BJC «Bolderāja», pievienojot Rīgas 19.vidusskolai
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Aktualitātes normatīvajos aktos

Ministru kabineta 21.11.2018. noteikumi Nr.716 «Noteikumi par 
valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības 
programmu paraugiem»

Ministru kabineta 27.11.2018. noteikumi Nr. 747
«Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības 
programmu paraugiem»

Ministru kabineta 03.09.2019. sēdē pieņemti noteikumi «Noteikumi 
par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās 
izglītības programmu paraugiem»
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Paveiktais kultūrizglītībā 
2018./2019.māc.g.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības attīstīšana 
bērniem un jauniešiem interešu izglītībā, Dziesmu un deju svētku 
tradīcijas apguvē:

• 23 valsts nozīmes pasākumi kultūrizglītības jomā (konkursi, 
skates, koncerti, radošie pasākumi)

• Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 4 nozīmīgākie 
starpsvētku pasākumi:

- II Latvijas izglītības iestāžu Tautas mūzikas festivāls 
«Spēlē, spēlmani, es gavilēšu» Limbažos (210 dalībnieki)

- Tautas deju festivāli “Latvju bērni danci veda” Alūksnē 
(4100 dalībnieki) un Talsos (2625 dalībnieki)

- Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu nacionālais 
sarīkojums “Pulkā eimu, pulkā teku” Iecavā (1000 
dalībnieki)

- Skolu teātru festivāls “.. un es iešu un iešu!” Valmierā 
(900 dalībnieki)
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Paveiktais tehniskajā jaunradē un vides 
interešu izglītībā 2018./2019.mācību gadā

Skolēnu individuālo kompetenču attīstība tehniskajā jaunradē, 
inženierzinātnēs, tehnoloģijās un vides zinātnēs:

• 6 valsts nozīmes pasākumi tehniskajā jaunradē (robotikā, 
radioelektronikā, lidmodelismā, trases automodelismā) 

sadarbībā ar Siguldas novada Jaunrades centru, Ventspils 
Jaunrades namu, Saldus BJC, Rīgas Motormuzeju, CSDD, Latvijas 
raķešu –kosmiskā modelisma sporta savienību, Latvijas 
Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociāciju

• 2 projekti vides interešu izglītībā:

- sadarbībā ar SIA “Zaļā josta” izaicinājums skolēniem 
“Atkritumiem NĒ!” ar mērķi aicināti pārskatīt savus un ģimenes 
ikdienas iepirkšanās paradumus, izaicinot sevi un citus uz 
pārmaiņām un konkrētu rīcību atkritumu samazināšanā.

- LV100gades ietvaros projekts „Ieraugi, atklāj, saglabā!” ar 
mērķi rosināt skolēnu ilglaicīgu un mērķtiecīgu dabas vides 
izzināšanu un saglabāšanu, veicot regulārus izzinošus pārgājienus 
dabā
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Paveiktais audzināšanas darba jomā 
2018./2019.mācību gadā

Sociālās un pilsoniskās lietpratības attīstīšana skolēniem, īstenojot 
LV100gadei veltīto pasākumu ciklu “Pilsoniskās līdzdalības un labo 
darbu maratons”:

- Labo darbu festivāli Madonā, Talsos, Rēzeknē un Rīgā 2018.gada 
septembrī- novembrī (~1000 dalībnieku)

- Labo darbu festivālu noslēguma sarīkojums «Ceļā uz nākamo simtgadi» 
2019.gada 5.aprīlī Kultūras pilī «Ziemeļblāzma» (~400 dalībnieku)

Paldies Madonas Bērnu un jauniešu centram, Talsu Bērnu un jauniešu 
centram, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centram «Zeimuļs» un Rīgas 
IKSD Jaunatnes nodaļai par atbalstu Labo darbu festivālu organizēšanā

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 3 semināri audzināšanas 
jomā:

- Profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā 
(29.janvārī);

- Pašvaldību audzināšanas darba koordinatoriem (21.februārī, 25.aprīlī)
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Paveiktais audzināšanas darba jomā 
2018./2019.mācību gadā

Sadarbībā ar Valsts prezidenta kanceleju ir sagatavots 
mākslinieces Daigas Brinkmanes veidotais trīs plakātu 
komplekts – Latvijas Valsts prezidents, Latvijas valsts 
karogs, ģerbonis un himna un Svētku un atzīmējamās dienas 
Latvijā - dāvināšanai pirmsskolas, vispārējās izglītības, 
speciālās izglītības, interešu izglītības un profesionālās 
ievirzes izglītības (mūzikas, mākslas un sporta skolām) 
iestādēm neatkarīgi no dibinātāja

Starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas Award Latvijā 
ietvaros notikuši 4 pasākumi jauniešiem (10.talka 
Likteņdārzā, apbalvošanas sarīkojums, dalība Rīgas 
maratonā, nometne «#WorldReady») un 10 atbalsta 
pasākumi Award vadītājiem, treneriem, piedzīvojumu 
ceļojumu novērtētājiem, citiem interesentiem (semināri, 
kursi, apmācības)
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Pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveide 
2018./2019.mācību gadā 

Metodiskais atbalsts interešu izglītības pedagogiem, 
pašvaldību speciālistiem, jomu koordinatoriem:

18 informatīvi izglītojoši un profesionālās 
kompetences pilnveides semināri interešu izglītības 
pedagogiem (870 dalībnieki)

1 pieredzes apmaiņas seminārs pašvaldību interešu 
izglītības speciālistiem un interešu izglītības iestāžu 
direktoriem (8. -10.maijā Kuldīgā)

7 pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 
kursu programmas (315 dalībnieks)

4 metodiskie atbalsta materiāli, repertuāra krājumi 
(nošu materiāli, deju apraksti)
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Aktuālais audzināšanas darbā 
2019./2020.māc.gadā

Turpinās LV100gadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās 
līdzdalības un labo darbu maratons” īstenošana:

- Profesionālās kompetences pilnveides kursi 
audzināšanas darba speciālistiem 21.-24.oktobrī Rīgā, 
(pieteikšanās līdz 10.oktobrim)

- Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu 
salidojums 28.-29.novembrī Jelgavā

- Jauniešu pašaudzināšanas programmas Award Latvijā 
apbalvošanas pasākums 29.novembrī VEF kultūras pilī 

- Projekts saistībā ar Latvijas valsts simtgades 
2020.gada vadmotīvu «Brīvība» (projekta nolikums 
VISC mājaslapā oktobrī). Noslēgums plānots 
2020.gada novembrī
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XII Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu deju svētku 
sagatavošana (I)

• MK 19.09.2018. rīkojums Nr.438 «Par XII Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku norises laiku»

• MK 08.02.2019. rīkojums Nr.46 «Par XII Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteju»

• MK 16.07.2019. sēdē pieņemts zināšanai Informatīvais 
ziņojums “Par papildu finansējuma pieprasījumu 
2020.gadam XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētku nodrošināšanai”

• MK 12.09.2019. rīkojums Nr.435 «Par XII Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumu norises 
vietām»
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XII Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku 
sagatavošana (II)

Notikušas:
• 4 svētku mākslinieciskās padomes sēdes, 
• 1 rīcības komitejas sēde, 
• 2 pašvaldību svētku koordinatoru sanāksmes

Svētku māksliniecisko programmu modelēšanas koncerti:
- Koru koncerta «Dziesmubērns» modelēšana – seminārs skolu 

koru diriģentiem 22.februārī un 17.oktobrī
- Pūtēju orķestru modelēšanas koncerti 6.aprīlī Rīgā un 13.aprīlī 

Madonā
- Tautas deju lielkoncerta «Saule vija zelta rotu» modelēšana 

8.jūnijā Siguldā
- Mūsdienu deju lielkoncerta «Augstāk par zemi» modelēšanas 

koncerta sagatavošana un norise 23.-27.oktobrī Jelgavā

Māksliniecisko programmu projektu izstrāde, radošo darba grupu 
sanāksmes, repertuāra apguves semināri pedagogiem
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XII Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku 
sagatavošana (III)

1
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Vizuālas identitātes stila grāmatas izveidošana, logo, sauklis: 
«Nāc gavilēt!»

• svētku repertuāra tālākā apguve svētku mākslinieciskajām 
programmām (kori, dejas, instrumentālā mūzika, folklora)

• svētku dalībnieku atlases skates un konkursi

• metodiskais atbalsts svētku procesā iesaistītajiem 
pedagogiem

• svētku norises mākslinieciskās programmas sagatavošana 
un īstenošana

• svētku organizatoriskā nodrošināšana



XII Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku 
sagatavošana (IV)

Svētku repertuāra apguves un atlases skates no 2020.gada 13.februāra 
(vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu 
festivāls–konkurss „No baroka līdz rokam” Kurzemē) – 30.aprīlim 
(Teātra sports valsts finālturnīrs un Koru konkurss Rīgā)

Mūsdienu deju finālkonkursi 2020.gada aprīlī (nevis 2019.gada 
novembrī)

Svētku dalībnieku paziņošana – līdz 2020.gada 12.maijam

Pašvaldību deleģēto svētku koordinatoru 3.sanāksme 10.oktobrī

Kļūt par svētku patronu ir uzrunāts Valsts prezidents Egils Levits

Svētku mājas lapa www.nacgavilet.lv – 11.novembris
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http://www.nacgavilet.lv/


Dalībnieku ierašanās un uzturēšanās 
Rīgā 2020.gada 4.-12.jūlijā

projekts 19.09.2019.
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Kolektīvi
Dalībn. 
skaits

Sestdiena 
4.jūl

Svētdiena 
5.jūl

Pirmdiena 
6.jūl

Otrdiena 
7.jūl

Trešdiena 
8.jūl

Ceturtdiena 
9.jūl

Piektdien
a 10.jūl

Sestdiena 
11.jūl

Svētdiena 
12.jūl

Dienas

Tautas deju kolektīvi 16 800 5 280 5 280 5 300 16 800 16 800 16 800 16 800 16 800 16 800 9

Mūsdienu deju 
kolektīvu dalībnieki

20 00 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 5

Koru 2.programma 5 00 500 500 2

Koru dalībnieki 12 500 2 000 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 6

Pūtēju orķestru 
dalībnieki

1 600 800 1 600 1 600 1 600 1 600 16 00 6

Bērnu simfoniskā 
orķestra dalībnieki

800 800 800 800 3

Tautas mūzikas  
koncerta dalībnieki

300 300 300 300 3

Kokļu koncerta 
dalībnieki

300 300 300 300 300 4

Folkloras kopu 
dalībnieki

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5

Vērmanes dārzā 6

Diasporas kolektīvi

Profesionālās izglītības 
iestāžu programma

700 700 700 700 700 4

Bērnu ar speciālām 
vajadzībām programma

400 200 400 400 400 4

Mākslas programmu 
dalībnieki

300 100 300 300 300 4

Teātra programmu 
dalībnieki

180 180

Kopā: 37 380 9 780 8 580 8 800 20 200 32 500 33 100 33 300 33 300 36 280



Sestdiena, 4.jūlijs Koru finālkonkurss JVLMA, RLBN

Svētdiena, 5.jūlijs
Svētku ieskandināšana Viesturdārzs

Koru KONCERTS (2.progr.) Latvijas Universitāte

Pirmdiena, 6.jūlijs 

Bērnu un jauniešu simfonisko orķestru koncerta “Simfoniskie rotājumi” 
ģenerālmēģinājums Lielā ģilde

Mūsdienu deju lieluzveduma “Augstāk par zemi” ģenerālmēģinājums 
Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā

Mūsdienu deju lieluzveduma “Augstāk par zemi” 1.KONCERTS
Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā

Tautas deju kolektīvu laureātu KONCERTS VEF Kultūras pils

Mākslas izstādes “RADI ROTĀJOT” atklāšana un konkursa laureātu apbalvošana
KMMT "Hanzas Perons"

Bērnu un jauniešu simfonisko orķestru KONCERTS “Simfoniskie rotājumi”
Lielā ģilde

Otrdiena, 7.jūlijs 

Pūtēju orķestru FINĀLKONKURSS Lielā ģilde

Mūsdienu deju lieluzveduma “Augstāk par zemi” 2.KONCERTS
Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā

Trešdiena, 8.jūlijs
Folkloras kopu individuālās programmas un koncerts "Zumm kā bišu stropā"

Kultūras pils "Ziemeļblāzma"

Tautas mūzikas koncerts Rīgas Latviešu biedrības nams

Ceturtdiena, 9.jūlijs

Pūtēju orķestru koncerta “Skaņu rota Latvijai” ģenerālmēģinājums 
Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā

Folkloras kopu rotaļu programma "Rotaļu vija Latvijai" Brīvības laukums

Kokļu mūzikas KONCERTS VEF Kultūras pils

Pūtēju orķestru KONCERTS “Skaņu rota Latvijai”
Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā

Godināšanas pasākums kolektīvu vadītājiem KMMT "Hanzas Perons"

Piektdiena, 10.jūlijs

Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu”  ģenerālmēģinājums
Daugavas stadions

Tērpu skates finālkonkurss “RADI ROTĀJOT” KMMT "Hanzas Perons"

Folkloras konkursu uzvarētāju KONCERTS  „Rotā saule, rotā bite”
J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” 1.KONCERTS Daugavas stadions

Pūtēju orķestru defile programma Brīvības laukums

Koru koncerta «Dziesmubērns» ģenerālmēģinājums Mežaparka Lielā estrāde

Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pasākuma “Radi, rādi, raidi” 
koncertprogramma Vērmanes dārzs

Sestdiena, 11.jūlijs

Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” 2.KONCERTS Daugavas stadions

Projekta “Roku rokā dziesmu rotā” KONCERTS Vērmanes dārzs

Koru KONCERTS «Dziesmubērns»
Mežaparka Lielā estrāde

Svētdiena, 12.jūlijs
DALĪBNIEKU SVĒTKU GĀJIENS 

Dailes teātris - 11.Novembra krastmala (?)

SVĒTKU NOSLĒGUMA PASĀKUMS dalībniekiem 11.Novembra krastmala (?)
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Paldies par uzmanību!


