Apstiprinu:
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes priekšnieks Oļģerts Lejnieks
03.11.2020.

Interešu izglītības aktivitāšu plāns
2020./2021. mācību gadā
Datums

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

Mūsdienu deja
Mūsdienu deju atklātais
15.04.2021. konkurss “Pierīgas kauss
2021”

Mālpils kultūras
centrs
Ņemot vērā COVID 19 vīrusa
ierobežošanas
prasības – par
pasākuma
iespējamo norisi
sniegsim
informāciju 2021.
gada martā

Iveta Tamane

Vokālie ansambļi
10.03.2021.

Pierīgas skolu vokālās
mūzikas konkurss „Balsis
2021”

Vangažu
vidusskola

Evija Milzarāja

Norises vieta un
uzstāšanās veids
( klātiene/ video)
var tikt mainīta
ņemot vērā COVID 19 vīrusa
ierobežošanas
prasības

Kori
24. 03.2021.

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

Ulbrokas
vidusskola
Norises vieta un
uzstāšanās veids
( klātiene/ video)
var tikt mainīta
ņemot vērā COVID 19 vīrusa
ierobežošanas
prasības

E.Milzarāja

12.04.2021.

16.04.2021.

03.07.2021.

XII Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku koru
konkursa II kārta – Ikšķiles
novads, Salaspils novads, Ādažu
novads, Carnikavas novads,
Garkalnes novads, Ķekavas
novads, Baldones novads,
Mārupes novads, Olaines novads,
Babītes novads
XII Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku koru
konkursa II kārta - Siguldas
novads, Saulkrastu novads,
Mālpils novads, Inčukalna
novads, Krimuldas novads,
Ropažu novads, Stopiņu novads

Koru fināla konkurss

Ķekava, Baložu
pilsētas kultūras
nams, pl.10.00

VISC R.Platpere
rita.platpere@visc.gov.lv
atbild/persona uz vietas Aija Āre, tālr.29345624,
aija.are@kekava.lv

Siguldas
1.pamatskola
pl.9.30

VISC R.Platpere
rita.platpere@visc.gov.lv
atbild/persona uz vietas Sandra Ķirule,
tālr.26496642,
sandra.kirule@sigulda.lv ;
Evija Rozena

Rīgas Latviešu
biedrības nams

VISC R.Platpere
rita.platpere@visc.gov.lv

Teātra māksla
Līdz
12.04.2021.
(video
materiālu
izvērtēšana)

Pierīgas izglītības un kultūras
iestāžu skolēnu teātru skates
( I kārta )

A. Vitmane

01.04.2021.

Līdz
30.03..2021.

Latvijas izglītības un kultūras
iestāžu skolēnu teātru skates
( II kārta )

Līdz
19.03.2021.

Pierīgas izglītības iestāžu
skatuves runas konkurss
( I kārta )

(video
materiālu
izvērtēšana)

Norise – uz vietām
izglītības un
kultūras iestādēs,
veicot video
ierakstu - līdz
nosūtot Pierīgas IKS
pārvaldei žūrijai
izvērtēšanai
Rīga, VISC
Strūgu iela 4

Norise – uz vietām
izglītības un
kultūras iestādēs,
veicot video
ierakstu - līdz

15.03.2021.
nosūtot Pierīgas IKS
pārvaldei žūrijai
izvērtēšanai

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

A.Vitmane

03.03.2021

Latvijas izglītības iestāžu
skatuves runas konkurss
( Pierīga II kārta )

Jūrmalas Mūzikas
vidusskola

VISC D.Jurka

dace.jurka@visc.gov.lv
atbild/persona uz vietas Dace Kalēja,
tālr.22007246,
dace.kaleja@jurmala.lv

Pūtēju orķestri
13.03.2021

14.06.2021.

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju
orķestru kopmēģinājums (Rīga,
Pierīga, Kurzeme, Zemgale)
Pūtēju orķestru KONKURSS
(A, B grupas)
( CD grupas )

Rīga
Hanzas vidusskola

VISC

Lielā ģilde

VISC

E.Šķetris
egils.sketris@visc.gov.lv
E.Šķetris
egils.sketris@visc.gov.lv

Rīgas 6.
vidusskola

Instrumentālie ansambļi
13.03.2021.

Koklētāju ansambļu repertuāra
apguves un dalībnieku atlases
skate (Pierīgas reģions)

Babītes novada
pašvaldības
Kultūrizglītības
centrs

VISC D.Pfeifere

dita.pfeifere@lkk.gov.lv
atbild/persona uz vietas Valda Bagāta,
tālr.29624154

Vizuālā māksla
01.03.2021.
(video
materiālu
izvērtēšana)

01.03.2021.
(video
materiālu
izvērtēšana)

16.03.2021.

Pierīgas novadu vizuālās un
vizuāli plastiskās mākslas izstāde
“Radi rotājot”

Tērpu kolekciju skate
/ I atlases kārta /

Pierīgas novadu vizuālās un
vizuāli plastiskās mākslas izstāde
“Radi rotājot”

Radošo darbnīcu konkurss
Vides objekti un mākslas darbi
/ I atlases kārta /

Pierīgas novadu vizuālās un
vizuāli plastiskās mākslas
izstāde “Radi rotājot”
( II atlases kārta )
III konkursa kārta notiek Svētku
laikā 2021.gada 4.-10.jūlijā:

Norise – uz vietām
izglītības un
kultūras iestādēs,
veicot video
ierakstu - līdz

O.Lejnieks

22.02.2021.
nosūtot Pierīgas IKS
pārvaldei žūrijai
izvērtēšanai
Norise – uz vietām
izglītības un
kultūras iestādēs,
veicot video
ierakstu - līdz

O.Lejnieks

22.02.2021.
nosūtot Pierīgas IKS
pārvaldei žūrijai
izvērtēšanai
Jūrmalas Mākslas
skola

VISC

S.Mieze
sandra.mieze@visc.gov.lv
atbild/persona uz vietas Kristīne Belte
kristine.Belte@edu.jurmal
a.lv

Tautas deja
30.-31.
03.2021.

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”

Mālpils Kultūras
centrs

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

05.-12.
07.2021.

XII Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un
deju svētki

Rīga

VISC

