Apstiprinu:
Pierīgas izflītības, kultūras un sporta
pārvaldes priekšnieks Oļģerts Lejnieks
03..10. 2019.

Interešu izglītības aktivitāšu plāns
2019./2020. mācību gadā
Datums

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

Jaunmārupes
pamatskola

IKSP
A.Lēnerte
26374316
arta.rubule@iksp.lv
S. Norenberga
26043137

Vides izziņas konkursi
Pierīgas jauno vides pētnieku forums
„Skolēni eksperimentē”
( aktivitāte tiek plānota kā
alternatīvā mācību olimpiāde
norises datumus skatīt PIKSP mājas
lapā, sadaļā – Izglītība )

Mūsdienu deja
26.-27.10.
2019.

09.04.2020

Mūsdienu deju lieluzveduma
modelēšanas koncerts „Augstāk par
zemi” un finālkonkurss

Zemgales
Olimpiskais centrs
(Jelgava)

Mūsdienu deju kolektīvu repertuāra
apguves finālkonkurss

Mālpils Kultūras
centrs

VISC
Inese Leoho-Čudare
diana.gavare@visc.g
ov.lv
atb./persona norises
vietā Annika Andersone
annika.benefice@inb
ox.lv
VISC

I.Leoho-Čudare
diana.gavare@visc.g
ov.lv
atb./persona norises
vietā Edīte Priekule, tālr.
29195459,
kn@malpils.lv ;
Ivetta Tamane
musdienu.deja@inbo
x.lv

Vokālie ansambļi
19.02.2020

Pierīgas skolu vokālās mūzikas
konkurss „Balsis 2020”
I atlases kārta

Babītes
vidusskola

O.Lejnieks
E.Milzarāja

06.03.2020

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis
2020” Zemgalē ( II kārta)

Tukuma
2.pamatskola

VISC A.Strikaite
antra.strikaite@visc.
gov.lv
atbild/persona uz
vietas Dace Perševica,
tālr.29517156,
dace.persevica@tuku
ms.lv

10.03.2020

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis
2020” Vidzemē

Cēsu Bērnu un
jauniešu centrs

atbild/persona uz
vietas - Lāsma Dene,
tālr.26433257,
info@cbjc.lv

Rīga, Bruņinieku
29/31,
314.auditorija,
pl. 13.00
Mārupes kultūras
nams
pl.11.30-12.10

E.Milzarāja

Siguldas koru apriņķa
virsdiriģents
Jānis Baltiņš

Mārupes kultūras
nams
pl.12.10.-14.10

Siguldas koru apriņķa
virsdiriģents
Jānis Baltiņš

Kori
27.11.2019

Pierīgas skolu koru diriģentu
sanāksme (XII Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētki)

22.01.2020

Kopmēģinājums
Babītes vidusskolas zēnu koris
“Trellis”
Mārupes vidusskolas zēnu koris

22.01.2020

Kopmēģinājums
Babītes vidusskolas 5.-9.kl. koris
“Virza”
Mārupes vidusskolas 5.-9.kl. koris
Jaunmārupes pamatskolas 5.9.kl.koris
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas
3.-8.kl. koris
Baldones vidusskolas 5.-9.kl. koris
Baldones Mūzikas pamatskolas
5.-9.kl. koris

24.01.2020

Kopmēģinājums
Mārupes vidusskolas jauktais koris
Ādažu vidusskolas jauktais koris
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas jauktais
koris

24.01.2020

Kopmēģinājums

26.02.2020.

Ulbrokas vidusskolas 5.-12.kl. koris
Saulkrastu vidusskolas 5.-9.kl. koris
Zvejniekciema vidusskolas 5.-9.kl.
koris
Ādažu vidusskolas 5.-9.kl. koris
“Pienenīte”
Ropažu vidusskolas 4.-9.kl. koris
Vangažu vidusskolas 5.-9.kl. koris
Kopmēģinājums
Mārupes vidusskolas jauktais koris
Ādažu vidusskolas jauktais koris
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas jauktais
koris

Ulbrokas vidusskolas 5.-12.kl. koris
Saulkrastu vidusskolas 5.-9.kl. koris
Zvejniekciema vidusskolas 5.-9.kl.
koris
Ādažu vidusskolas 5.-9.kl. koris
“Pienenīte”
Ropažu vidusskolas 4.-9.kl. koris
Vangažu vidusskolas 5.-9.kl. koris
28.02.2020.

Kopmēģinājums
Babītes vidusskolas zēnu koris
“Trellis”
Mārupes vidusskolas zēnu koris

Babītes vidusskolas 5.-9.kl. koris
“Virza”
Mārupes vidusskolas 5.-9.kl. koris
Jaunmārupes pamatskolas 5.9.kl.koris
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas
3.-8.kl. koris
Baldones vidusskolas 5.-9.kl. koris
Baldones Mūzikas pamatskolas
5.-9.kl. koris

Ādažu vidusskola
( Lielā zāle))
pl. 11.00-12.00

Siguldas koru apriņķa
virsdiriģents
Jānis Baltiņš

Ādažu vidusskola
( Lielā zāle)

Siguldas koru apriņķa
virsdiriģents
Jānis Baltiņš

pl. 12.00 – 14.00

Ādažu vidusskola
( Aktu zāle)
pl.11.00

XII Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu
un deju svētku
virsdiriģenti

pl.12.00

Mārupes kultūras
nams
pl.11.00

Pl.12:00

XII Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu
un deju svētku
virsdiriģenti

26.03.2020

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku Pierīgas izglītības
iestāžu koru I kārtas atlases
konkurss

Ulbrokas
vidusskola
pl.13:00

O.Lejnieks
E.Milzarāja

Teātra māksla
23.0305.04.2020

13.03.2020.

Izglītības un kultūras iestāžu skolēnu
teātru izrāžu video skate - brīvdabas,
ielu un mazie formas darbi.

Rīga, VISC
Strūgu iela 4

VISC
D.Jurka,
tālr.60001626,
dace.jurka@visc.gov.
lv

Pierīgas izglītības iestāžu skatuves
runas konkurss ( I kārta )

Jaunmārupes
pamatskola

O.Lejnieks
A.Vitmane

02.04.2020

Latvijas izglītības iestāžu skatuves
runas konkurss ( Pierīga II kārta )

22.04.2020

Teātra sports Rīgas un Pierīgas
reģiona turnīrs

Rīgas Hanzas
vidusskola

24.-25. 04.2020

XIII Latvijas bērnu un jauniešu teātru
festivāls „...un es iešu un iešu!”

Valmieras teātris
un Valmieras
Viestura
vidusskola

Jūrmalas Mūzikas VISC D.Jurka
dace.jurka@visc.gov.
vidusskola
lv
atbild/persona uz
vietas Dace Kalēja,
tālr.22007246,
dace.kaleja@jurmala
.lv
VISC L.Smildziņa
ligita.smildziņa@inb
ox.lva
atbild/persona uz
vietas Aleksandrs Lange,
tālr.29394452
VISC

D.Jurka

dace.jurka@visc.gov.
lv
atbild/persona uz
vietas Sanita Loze,
tālr.28304268,
sanita.loze@valmier
a.edu.lv

Pūtēju orķestri
07.03.2020

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju
orķestru kopmēģinājums (Rīga,
Pierīga, Kurzeme, Zemgale)

07.07.2020

Pūtēju orķestru KONKURSS
(A, B grupas)

Rīga
6. vidusskola

VISC

Lielā ģilde

VISC

E.Šķetris
egils.sketris@visc.go
v.lv
E.Šķetris
egils.sketris@visc.go
v.lv

Instrumentālie ansambļi
04.04.2020

Koklētāju ansambļu repertuāra
apguves un dalībnieku atlases skates
un kopmēģinājums (Pierīgas
reģions)

Babītes novada
pašvaldības
Kultūrizglītības
centrs

VISC D.Pfeifere

dita.pfeifere@lkk.go
v.lv
atbild/persona uz
vietas Valda Bagāta,
tālr.29624154 ;
Biruta Grīnfelde,
tālr.22020629

Vokāli instrumentālie
ansambļi
25.02.2020

Latvijas izglītības iestāžu vokāli
instrumentālo ansambļu, pogrupu un
instrumentālo kolektīvu festivāls –
konkurss”No baroka līdz rokam”
( Rīga, Pierīga, Zemgale)
( Nolikums VISC mājas lapā )

Rīga
45. vidusskola

VISC

Vizuālā māksla
23.03.07.04.2020

07.04.2020

Pierīgas novadu vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas izstāde “Radi
rotājot”
( pieteikšanās saskaņā ar VISC
nolikumu, organizējot atlases skates
uz vietām – skolās )

Jūrmala

Vizuālās un vizuāli plastiskās
mākslas, tērpu kolekciju un radošo
darbnīcu skates Pierīgā
( pieteikšanās saskaņā ar VISC
nolikumu, organizējot atlases skates
uz vietām – skolās )

Dubulti, Jūrmalas
Mākslas skola

VISC

S.Mieze
sandra.mieze@visc.g
ov.lv
atbild/persona uz
vietas Kristīne Belte
kristine.Belte@edu.ju
rmala.lv
VISC

S.Mieze
sandra.mieze@visc.g
ov.lv
atbild/persona uz
vietas Kristīne Belte
kristine.Belte@edu.ju
rmala.lv

Tautas deja
16.-17.
04.2020.

Tautas deju kolektīvu repertuāra
apguves un dalībnieku atlases
skates, gatavojoties XII Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku tautas deju lielkoncertam
„Saule vija zelta rotu” - Pierīgas
deju apriņķis

Mālpils Kultūras
centrs

VISC Z.Mūrniece
zanda.murniece@vis
c.gov.lv
atbild/persona uz
vietas Edīte Priekule,
tālr.29195459,
kn@malpils.lv ;
Antra Vilmane,
tālr.26495674,
Antra_vilmane@inbo
x.lv

Folklora
07.12.2019

Stāstnieku konkursa "Teci, teci,
valodiņa 2019" fināls

Rīgas Latviešu
biedrības nams

M. Mellēna
Mara.mellena@visc.
gov.lv

24.03.2020

Bērnu un jauniešu folkloras kopu
sarīkojums/skate Rīgā un Pierīgas
reģionā

Rīga, Kultūras pils
Ziemeļblāzma

M.Mellēna
mara.mellena@visc.
gov.lv
atbild/persona uz
vietas - Dina Liepa
dina.liepa@intereses
.lv

18.04.2020

Tradicionālās dziedāšanas konkursa
„Dziesmu dziedu, kāda bija”,
tradicionālās muzicēšanas konkursa
„Klaberjakte” un tradicionālās
dejošanas konkursa „Vedam danci”
fināli

Rīgas Tehniskā
universitāte

VISC Māra Mellēna
mara.mellena@visc.
gov.lv
Dina Liepa
dina.liepa@intereses
.lv ;

07.05.2020

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku folkloras programmas
modelēšanas sarīkojums

Ropažu Kultūras
un izglītības
centrs

VISC Māra Mellēna
mara.mellena@visc.
gov.lv

Vokāli – instrumentālā
mūzika
25.02.2020.

Latvijas izglītības iestāžu vokāli
instrumentālo ansambļu,
instrumentālo kolektīvu un popgrupu
festivāls–konkurss „No baroka līdz

Rīgas
45.vidusskola

VISC

E.Šķetris
egils.sketris@visc.go
v.lv

28.02.2020

rokam” POP, VIA, Jazz (Rīga, Pierīga,
Zemgale)
Latvijas izglītības iestāžu vokāli
instrumentālo ansambļu,
instrumentālo kolektīvu un popgrupu
festivāls–konkurss „No baroka līdz
rokam” IA, TMA, akustiskie VIA
(Rīga, Pierīga, Zemgale)

Rīgas bērnu un
jauniešu centrs
“Laimīte”

E.Šķetris
egils.sketris@visc.go
v.lv

Tehniskie konkursi
09.11.2019.

Latvijas skolēnu trases automodeļu
sacensības iesācējiem „Motormuzeja
kauss”

Rīgas
Motormuzejs

29.02.2020

Latvijas skolēnu robotikas sacensības
“Siguldas kauss 2020”

Siguldas Pilsētas
vidusskola

6.-12. 07.2020

XII Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētki

Rīga

J.Rage-Raģis
Janis.rageragis@visc.gov.lv
Ilze Šulte
ilze.sulte@sigulda.lv
VISC

