Apstiprināts ar Valsts izglītības satura centra
2015.gada 2.jūnija rīkojumu Nr.4.1-09/51
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
„Burtiski burvīgs burziņš Vērmanes dārzā”
NOLIKUMS
MĒRĶI UN UZDEVUMI
 Veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību un iniciatīvu izteikt sevi un apliecināt
savus talantus un prasmes.
 Padziļināt izpratni par Dziesmu un deju svētku tradīciju, iesaistot visas interešu jomas.
 Nodrošināt iespēju bērniem un jauniešiem piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku programmās gan kā dalībniekam, gan kā skatītājam.
 Veicināt pedagogu sadarbību un pieredzes apmaiņu.
 Nodrošināt svētku pieejamību visām sociālajām grupām.
ORGANIZATORI
Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības
pārvaldēm un izglītības iestādēm, kultūras iestādēm, nevalstiskajām organizācijām.
DALĪBNIEKI
 Izglītības un kultūras iestāžu mākslinieciskās pašdarbības un interešu izglītības pulciņu
audzēkņi;
 Bērni un jaunieši ar speciālām vajadzībām;
 Svētku ārvalstu viesu kolektīvi;
 Latviešu diasporas kolektīvi;
 Latvijas lietišķās mākslas studijas, amatnieki, meistari;
 Skolēnu mācību uzņēmumi.
Vērmanes dārzā svētku dalībnieka statusā piedalās atlases konkursos un skatēs izvirzītie un
apstiprinātie dalībnieki un svētku viesa statusā uzaicinātie individuālie un kolektīvie dalībnieki.
NORISE
Projekts tiek īstenots svētku laikā Vērmanes dārzā no 2015.gada 7.jūlija līdz 11.jūlijam
plkst.10.00-21.00 un 12.jūlijā plkst.10.00-17.00 saskaņā ar norises plānu (pielikums).
Mēģinājumi notiek saskaņā ar norises plānu pirms un pēc plānotajām norisēm.
GALVENĀS ATIVITĀTES
 Vides izglītības centru, muzeju, interešu izglītības iestāžu vides radošās darbnīcas;
 Burto un eksperimentē. Labāko vides pētnieku eksperimentu demonstrācijas;
 Ārvalstu viesu kolektīvu koncerts;
 Popgrupu, vokāli instrumentālo ansambļu, džeza mūzikas grupu programmas;
 Ielu teātru performances, teātra sports turnīrs, mazo formu izrādes;
 Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu programma „Radi, rādi, raidi!”;
 Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programma – tērpu skate;
 Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu radošās darbnīcas „Rakstu darbi”;
 Programma „Mēs rakstām sevi Dziesmu svētkos” bērniem ar speciālām vajadzībām;
 Latviešu diasporas kolektīvu koncerti;
 Bērnu un jauniešu folkloras kopu programmas, stāstnieki;
 Amata prasmju demonstrējumi un darinājumu tirdziņš.

FINANSĒŠANA
Projekta mākslinieciskā un tehniskā īstenošana tiek finansēta no valsts budžeta
42.03.apakšprogrammas „Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki”. Svētku atlases konkursos un
skatēs izvirzītie un apstiprinātie svētku dalībnieki tiek finansēti no valsts budžeta. Svētku viesa
statusā uzaicināto individuālo un kolektīvo dalībnieku piedalīšanos finansē pašvaldība vai
komandējošā institūcija.
PROJEKTA VADĪTĀJA
VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Dace Jurka,
tālr.67350810; 29179179, e-pasts: dace.jurak@visc.gov.lv
Programmu vadītāji:
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programma- VISC Interešu izglītības un
audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810, e-pasts:
areta.raudzepa@visc.gov.lv
Vides izglītības programma un programma bērniem un jauniešiem ar speciālām
vajadzībām - VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Inese
Liepiņa, tālr.67350814, e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv
Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu programma - VISC Tālākizglītības un projektu
nodaļas vecākā referente Kristīne Bulka,tālr.67350812, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
Popgrupu, vokāli instrumentālo ansambļu, džeza mūzikas grupu programma - VISC
Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākais referents Egils Šķetris, tālr.67350811,
e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
Ārvalstu viesu kolektīvu programma - VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba
nodaļas vecākā referente Mudīte Kalniņa, tālr.67350814, e-pasts: mudite.kalnina@visc.gov.lv
Bērnu un jauniešu folkloras kopu programma - VISC Svētku atbalsta nodaļas projektu
vadītāja Māra Mellēna, tālr. 67350812, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
Kokļu mūzikas koncerts – Teiksma Jansone, projekta vadītāja, tālr. 26468482, e-pasts:
teiksma.jan@inbox.lv
Ielu teātri- Laura Paegle, Rīgas Skolēnu pils teātra „Zīļuks” režisore, tālr.27006034,
teatrisziluks@inbox.lv
Teātra sports parāde – Ligita Smildziņa, biedrības „Teātris un izglītība” valdes
priekšsēdētāja, tālr. 29779758, e-pasts: ligita.smildzina@inbox.lv
Latviešu diasporas kolektīvu programma - Aiga Vasiļevska, Latvijas Nacionālā
kultūras centra projektu koordinatore, tālr.26564149, e-pasts: aiga.vasilevska@lnkc.gov.lv
Amata prasmju demonstrējumi un darinājumu tirdziņš - Džeima Kriķe, Latviešu tautas
mākslas savienības valdes priekšsēdētāja vietniece, TLMS „Plastika” vadītāja, tālr.29463667, epasts: dzeima.krike@gmail.com
Skolēnu mācību uzņēmumi – Laura Teivāne, JA Latvia projektu koordinatore,
tālr.67339656, e-pasts: laura@jal.lv

Pielikums
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
„Burtiski burvīgs burziņš Vērmanes dārzā”
Norises plāns
Pasākums
Norises vieta

Laiks
Pirmdiena, 6.jūlijs
14.00 – 22.00
Tehniskā uzbūve
Otrdiena, 7.jūlijs
10.00 – 21.00
Amata prasmju demonstrējumi
un darinājumu tirdziņš
11.00 – 17.00
Izzinošas un radošas aktivitātes
par vidi kopā ar Dabas muzeja,
Pasaules Dabas fonda un Rīgas
Dabas zinību skolas
speciālistiem
14.00 - 16.00
Ārvalstu viesu kolektīvu
koncerts
18.00
Rīgas Skolēnu pils teātra
„Zīļuks” izrāde
19.00
Rīgas Skolēnu pils teātra
„Zīļuks” kustību izrāde
12.00 – 13.00
Diasporas kolektīvu koncerts
**
10.00 – 21.00
11.00 – 17.00

13.00 – 14.00
14.30
16.00 – 18.00

Piezīmes
Dace Jurka

Vērmanes dārza
teritorija
Vērmanes dārza
teritorija

Dace Jurka
Inese Liepiņa

Lielā skatuve

Dace Jurka

Lielā skatuve

Dace Jurka

Lielā skatuve

Dace Jurka

Lielā skatuve;
2.mazā skatuve
1.mazā skatuve

Aiga Vasiļevska

Mazās formas izrādes
Trešdiena, 8.jūlijs
Amata prasmju demonstrējumi
Vērmanes dārza
un darinājumu tirdziņš
teritorija
Izzinošas un radošas aktivitātes
Vērmanes dārza
par vidi kopā ar Zaļo jostu,
teritorija
Latvijas Mazpulku organizāciju
un Jūrmalas Bērnu un jauniešu
centru
Diasporas kolektīvu koncerts
Lielā skatuve
Rīgas Skolēnu pils teātra
Lielā skatuve
„Zīļuks” izrāde
Popgrupu koncerta mēģinājums
Lielā skatuve

Dace Jurka
Dace Jurka
Inese Liepiņa

Aiga Vasiļevska
Dace Jurka
Egils Šķetris

18.00 – 20.00

Popgrupu koncerts

Lielā skatuve

Egils Šķetris

12.00 – 14.00
16.00 – 18.00
11.00 – 21.00
17.00 – 21.00

Ielu teātru performances

Vērmanes dārza
teritorija
2.mazā skatuve
1.mazā skatuve

Laura Paegle
Ligita Smildziņa
Māra Mellēna

1.mazā skatuve
1.mazā skatuve

Aiga Vasiļevska
Dace Jurka

10.00 – 11.30
12.00 – 16.30
10.00 – 21.00

Teātra sports parāde
Folkloras kopu programmas,
stāstnieki
Diasporas kolektīvu koncerts
Mazās formas izrādes

Ceturtdiena, 9.jūlijs
Amata prasmju demonstrējumi
Vērmanes dārza
un darinājumu tirdziņš
teritorija

Dace Jurka

11.00 – 17.00
10.00 – 21.00
12.00 – 18.00
12.00 – 14.00
**
**
12.00 – 18.00
18.30 – 20.00
20.00 – 21.30
12.00 – 14.00
16.00 – 18.00
19.00 – 21.00

18.00 -20.00
20.00 – 22.00
22.00 – 23.00
21.00 – 22.30

10.00 – 21.00
11.00 – 17.00

10.00 – 21.00
16.00 – 18.00
11.00 – 12.00
17.30 – 18.30
18.30 – 21.00

Burto un eksperimentē. Labāko
vides pētnieku eksperimentu
demonstrācijas
Profesionālās izglītības
audzēkņu radošās darbnīcas

Vērmanes dārza
teritorija

Inese Liepiņa

Vērmanes dārza
teritorija

Kristīne Bulka

Folkloras kopu programmas
Vokālo ansambļu koncerts
Ielu teātru performances
Ārvalstu viesu kolektīvu
koncerts
Folkloras kopu programmas
Diasporas kolektīvu koncerts
Danču vakars ar folkloras kopām

Lielā skatuve
1.mazā skatuve
Parka teritorija
Lielā skatuve,
1.mazā skatuve
2.mazā skatuve
2.mazā skatuve
Laukumā pie lielās
skatuve
Vērmanes dārza
teritorija
Vērmanes dārza
Laukumā pie
mazās 1.skatuves
Lielā skatuve

Māra Mellēna
Antra Strikaite
Laura Paegle

Ielu teātru performances
Folkloras kopu sadancošanās

Vokāli instrumentālo ansambļu
mēģinājums
Vokāli instrumentālo ansambļu
Lielā skatuve
koncerts
Mēģinājums profesionālās
Lielā skatuve
izglītības iestāžu audzēkņu
programmai „Radi, rādi, raidi!”
Mēģinājums profesionālās
1.Mazā skatuve;
izglītības iestāžu audzēkņu
„Mēle”
programmai „Radi, rādi, raidi!”.
Tērpu un frizūru
demonstrējumu programma
Piektdiena, 10.jūlijs
Amata prasmju demonstrējumi
Vērmanes dārza
un darinājumu tirdziņš
teritorija

Māra Mellēna
Aiga Vasiļevska
Dina Liepa
Māra Mellēna
Laura Paegle
Māra Mellēna
Egils Šķetris
Egils Šķetris
Kristīne Bulka
Kristīne Bulka

Dace Jurka

Izzinošas un radošas aktivitātes
par vidi kopā ar Latvijas
Ornitoloģijas biedrību, Dabas
aizsardzības pārvaldi un biedrību
Homoecos.
Profesionālās izglītības
audzēkņu radošās darbnīcas

Vērmanes dārza
teritorija

Inese Liepiņa

Vērmanes dārza
teritorija

Kristīne Bulka

Profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņu programma „Radi,
rādi, raidi!”
Diasporas kolektīvu koncerts
Džeza mūzikas koncerta
mēģinājums
Džeza mūzikas koncerts

Lielā skatuve

Kristīne Bulka

Lielā skatuve
Lielā skatuve

Aiga Vasiļevska
Egils Šķetris

Lielā skatuve

Egils Šķetris

12.00-16.00
20.30 – 22.00

**
10.00 – 21.00
8.00– 9.30
9.00 – 12.00
13.00 – 14.30
11.00 – 17.00
14.00 – 16.00
10.00 – 21.00
11.00 – 12.00
15.00 – 18.00
10.00 – 14.30
15.30 – 18.00

10.00 -18.00
18.00 – 21.00
21.00 – 22.00

10.00 – 17.00
pēc svētku gājiena
17.00 – 20.00

Ielu teātru performances
Parka teritorija
Mēģinājums vizuālās un vizuāli
1.mazā skatuve
plastiskās mākslas programmai –
tērpu skate
Brīvdabas izrāde
2.mazā skatuve
Sestdiena, 11.jūlijs
Amata prasmju demonstrējumi
Vērmanes dārza
un darinājumu tirdziņš
teritorija
Mēģinājums vizuālās un vizuāli
1.mazā skatuve
plastiskās mākslas programmai –
tērpu skate
Koncerta „Mēs rakstām sevi
Lielā skatuve
Dziesmu svētkos” mēģinājums
Kokļu mūzikas koncerts
Lielā skatuve
Burto un spēlē – Vides izziņas
Vērmanes dārza
spēļu spēlēšana
teritorija
Ielu teātru performances
Vērmanes dārza
teritorija
Profesionālās izglītības
Vērmanes dārza
audzēkņu radošās darbnīcas
teritorija
Diasporas kolektīvu koncerts
2.mazā skatuve
Programma „Mēs rakstām sevi
Lielā skatuve
Dziesmu svētkos” bērniem ar
speciālām vajadzībām
Vizuālās un vizuāli plastiskās
1.mazā skatuve,
mākslas programma – tērpu
„mēle”
skate
Profesionālās izglītības
1.mazā skatuve,
audzēkņu tērpu un frizūru
„mēle”
demonstrējumu programma
Vizuālās un vizuāli plastiskās
Laukums
mākslas
pulciņu radošās darbnīcas
Profesionālās izglītības iestāžu
Lielā skatuve
audzēkņu programma „Radi,
rādi, raidi!”
Profesionālās izglītības iestāžu
Lielā skatuve
audzēkņu programmas „Radi,
rādi, raidi!” vokāli
instrumentālie ansambļi
Svētdiena, 12.jūlijs
Amata prasmju demonstrējumi
Parka teritorija pēc
un darinājumu tirdziņš
mākslinieces
koncepcijas
Diasporas kolektīvu koncerts
2.mazā skatuve
Lielā skatuve
Demontāža

** - laiki un konkrētā vieta tiks precizēta

Laura Paegle
Areta Raudzepa

Dace Jurka
Dace Jurka
Areta Raudzepa

Dzintra Zelcere
Teiksma Jansone
Inese Liepiņa
Laura Paegle
Kristīne Bulka
Dace Jurka
Dzintra Zelcere

Areta Raudzepa
Kristīne Bulka

Areta Raudzepa
Kristīne Bulka
Kristīne Bulka

Dace Jurka

Dace Jurka

