
 
 
 
2006.gada 12.aprīlī. 

Ievai Vītolai  
Kultūras ministrijas izveidotās ekspertu  

darba grupas vadītājai 
 

ATSKAITE 
 

Laikā no 2006.gada 31.marta  līdz 12. aprīlim sagatavota informācija par situāciju tradicionālās 
kultūras apmācībā vispārējā un interešu izglītībā, izvērtējot vājās, stiprās puses, draudus un iespējas, kā 
arī pieredzi darbā ar bērniem un jauniešiem, apgūstot tradicionālo kultūru.  

 
Zināšanu nodošana par nemateriālo kultūras mantojumu gan vispārizglītojošās, gan 

profesionālas ievirzes mācību programmās ir vāji integrēta. Vispārizglītojošo skolu pedagogiem trūkst 
tālākizglītības programmu par tradicionālo kultūru.  

Nopietns kavēklis folkloras mācīšanas kvalitātes paaugstināšanā ir metodiku trūkums, 
piemēram, tradicionālajā dziedāšanā. Šī problēma gan neattiecas tikai uz skolām, bet uz folkloras 
kustību kopumā, tādēļ ir arī kopīgi un steidzami  risināma. Šādu metodiku trūkums liedz: 

a) profesionāli diskutēt par kora dziedāšanas un tradicionālās dziedāšanas atšķirībām; 
b) gūt pārliecību par bērnu un jauniešu balss aparāta adekvātu noslodzi; 
c) panākt pulciņa dalībnieku individuālo un grupas kvalitatīvo izaugsmi tradīcijas ietvaros. 

Ievērojama loma nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā ir interešu izglītībai,  skolēni (īpaši 
jaunāko klašu)  labprāt iesaistās folkloras un tradicionālās kultūras pulciņos. Tomēr interešu pulciņiem 
tiek atvēlēts pārāk maz stundu nedēļā (1–2 stundas nedēļā), kas liedz nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšanas  darbu veikt kvalitatīvi, cita starpā ietverot vietējo tradīciju apzināšanu, lauka pētījumus, 
bērnu individuālo spēju attīstīšanu.     
Par nopietnu šķērsli var kļūt Izglītības un Zinātnes ministrijas prasība pēc sertificētiem interešu 
izglītības skolotājiem, folkloras pulciņu vadītājiem joprojām nav izstrādāta IZM apstiprināta kursu 
programma, kas dotu oficiālas tiesības vadīt nodarbības, kas nozīmē, ka ar 2007. gadu skolotāji, kuriem 
nebūs sertifikāta par šādu kursu beigšanu, nebūs arī iespēju vadīt folkloras pulciņus. 
Lai sekmētu folkloras skolotāju un pulciņu vadītāju profesionālo izaugsmi un veicinātu lokālo folkloras 
tradīciju saglabāšanu, būtu vēlams izveidot lokālās Folkloras metodiskās apvienības rajonos vai 
reģionos.   
 Šodienas apstākļos nemateriālā kultūras mantojuma vertības dzīvas uzturēt un tālāk izkopt spēsim 
vienīgi tad, ja tās būs neatņemama sastāvdaļa Latvijas izglītības sistēmā. 
 
Sk. pielikumā apkopoto informāciju par tradicionālās kultūras un folkloras apguvi vispārējas izglītības 
līmenī. 

 
 
 

Līvānu 1. vidusskolas skolotāja,  
bērnu folkloras kopas „Ceiruleits’” vadītāja          Anna Kārkle 
 
 
 
 
 



PIELIKUMS 
 

Informācija par tradicionālās kultūras un folkloras apguvi vispārējas izglītības 
līmenī 

 
Nr. 
p.k. 

Izglītības pārvalde Folkloras kopas Folkloras, 
latviskās 
dzīvesziņas u.c. 
veida pulciņi 

Baltās 
stundas 

1. Aizkraukles raj.  
padomes izglītības pārvalde 

Vilma Brikmane 
Lāčplēša 1, Aizkraukle, LV-5101    
t.5133907 aip@adc.lv 

 

Kurmenes pamatskola  
Folkloras ansamblis 3.-8.kl. 
(Sk. G.Drava) 
 
I.Gaiša Kokneses vidusskola 
Folkloras kopa„TĪNE” –1.-9.kl. 
 
I.Gaiša Kokneses vidusskola un 
Kokneses pagasts Folkloras kopa 
„Urgas”  

 
 

Kurmenes 
pamatskola  
Baltās stunda1.-
4.kl 
(Sk. G.Drava) 
 
I.Gaiša 
Kokneses 
vidusskola  
(Sk. I.Žogota) 
 

2. Alūksnes raj. izglītības pārvalde 
Ināra Līdaciņa 
Tālrunis: 4381479; fakss: 4381479 
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, LV 
- 4301 
E-pasts: 
izgl.parvalde@aluksne.lv  
 

   

3. Balvu raj.  
padomes izglītības pārvalde 
Augusts Voika 
Bērzpils 1a, Balvi, LV-4501 
t.4521082 
inese@balvi.gov.lv 

.  

Baltinavas Kristīgās 
internātpamatskolas folkloras 
kopa”Ganiņi”(R.Lāce) 
 
Balvu Amatnieciibas vidusskola 
 
Balvu vidusskolas folkloras 
kopa”Jautrais festivāls” 
(M.Moskovska) 
 
Krišjāņu pamatskola 
 
Rekavas vidusskolas folkloras 
kopa(D.Pužule) 
 
Upītes pamatskolas folkloras 
kopa (I. un A.Slišāni) 
 
Vectilžas pamatskola 
 
Baltinavas vidusskolas folkloras kopa 
(I.Kaša) 

  

4. Bauskas raj. rajona padomes 
izglītības pārvalde 
Astrīda Štāla 
Uzvaras 1, Bauska, LV-3901 
t.3924590 
astrida.stala@bauska.rp.lv 

 
Bauskas 2.vidusskolas folkloras 
kopa ”Urdziņa” (I.Bukša) 
 
Bauskas pamatskolas folkloras  
kopa ”Ganiņi” (S.Kukaļka) 
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Vecsaules  pamatskolas folkloras 
kopa 
 
Sviteles folkloras kopa 
 
Iecavas vidusskolas folkloras 
kopa”Tarkšķi”(K.Karele) 
 
Pilsrundāles vidusskolas folkloras 
kopa”Taka”(Z.Žukovska) 
 
Skaistkalnes folkloras kopa(Dace 
Prūse) 

5. Cēsu raj.  
Cēsu rajona padomes izglītības 
pārvalde 
Bērzaines 5, Cēsis, LV-4101 
Tālis Jaunzemis 
t.4127909 
sv@cesurp.apollo.lv; 
lolita.kokina@dome.cesis.lv 

 
Cēsu pilsētas pamatskolas 
folkloras kopa 
“Dzeine”(M.Pētersone) 

 
Folkloras pulciņi:  
Dzērbenes vsk. 
 
Līgatnes vsk  
 
Raiskuma pamatsk.  
(EKC kā folkloras 
kopa) 
(G.Puriņa) 
 
Straupes psk.  
 
Veselavas psk. 
(EKC kā folkloras kopa) 
(S.Seržāne) 
 Zaubes pamatsk. 
                          
Dzīves ziņa : Cēsu 
sanatorijas 
internātskolā. 

 
Baltās stundas – 
Cēsu 2.vsk. 
 

6. Daugavpils pils. 
Izglītības pārvalde  
Muzeja ielā 3 Daugavpils, LV-5400 
Jānis Dukšinskis 
9405502 
sv@dpu.lv 
t.5423110 

 
Daugavpils latviešu KC folkloras 
kopa”Dzīsmeite”(L.vaivode) 

  

7. Daugavpils raj.  
padomes izglītības pārvalde 
Irēna Bulaša 
Rīgas 2, Daugavpils, LV-5401 
t.5476827 
irenab@drp.lv 
 

Ilūkstes 1.vidusskolas folkloras 
kopa“Sēlis” (E. Limanoviča) 
 
Kalupes pamatskola Folkloras 
kopa“Kalupīte” 
( Valentīna Popova Inese Sauša) 
 

Skrudalienas 
pamatskola 
Dzīvesziņas pulciņš 
( L. Dudare) 
 
Zemgales vidusskola 
Krievu folkloras studija 
“Ekskluzīvs”  
(M. Romanovska) 
 
Sventes vidusskola 
Krievu folkloras 
pulciņš “Avotiņš” (T. 
Petroviča) 
 
Līksnas pamatskola 
Folkloras pulciņš 
 ( Bārbala 
Marcinkeviča) 
 
Biķernieku 
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pamatskola Krievu 
folkloras pulciņš 
(Nadežda Petroviča) 
 
 
 

8. Dobeles raj.  padomes izglītības 
pārvalde 
Maruta Vaļko 
Brīvības 15, Dobele, LV-3701 
t.3722511 
rdc@dobelesrp.lv; 
maruta@dobelesrp.lv 

Folkloras kopas darbojas: 

Brigaderes pamatskolā,  

Dobeles Kristīgajā pamatskolā, 

Bērzes pamatskolā, 

Lejasstrazdu pamatskolā 

 Latviešu folklora 
Dobeles rajona skolās 
tiek apgūta ļoti plašā 
spektrā un 
daudzveidībā. Visu to 
uzskaitīt nemaz nav 
iespējams, jo : 
1) mācību stundās, 
atbilstoši tematam; 
2) ārpusklases 
pasākumos, ievērojot 
latviešu tradīcijas, 
īpašās dienas ( 
regulāri, visās 
skolās); 
3) klašu audzinātāju 
stundās, atbilstoši 
plānojumam; 
4) skolu teātru, 
skatuves runas 
pulciņos, vokālajos 
ansambļos, koros, 
lietišķās mākslas 
pulciņos, vizuālās 
māklsas pulciņos, 
tautas deju pulciņos, 
mazpulku 
organizācijās. Visi šo 
pulciņu veidi 
pārstāvēti katrā 
rajona skolā; 
 

9. Gulbenes raj.  
padomes izglītības pārvalde 
Liāna Jansone 
 
Ābeļu 2, Gulbene, LV-4401 
t.4497723 
skvalde@gulbene.lv 

 
Folklora kā ārpusstundu nodarbe 
tarificēta 4 skolās – 
 Tirzas pamatskolā 
  
Stāmerienas pamatskolā 
 
Gulbenes vidusskolā  
 
 Gulbenes 2.vidusskolā. 
 

 Pulciņu programmās, 
kurās ir iekļautas šīs 
tēmas folklora, baltās 
stundas, latviskā 
dzīvesziņa u.c. apgūst 
: 
Daukstes pamatskola 
- prasmīgo roku 
pulciņš 
Gulbenes Bērzu 
pamatskola - lietišķā 
māksla 
Galgauskas 
pamatskola - literāti 
un mazpulki 
Lejasciema 
vidusskola - literāti 
K.Valdemāra 
pamatskola - tekstils 
un lietišķā māksla 
Stradu pamatskola - 
mazpulki 
Gulbenes vakara 
(maiņu) vidusskola - 
kultūrvide, 
novadpētniecība 
Rēveļu pamatskola - 
vide (latviskā 
dzīvesziņa), mazpulks 
Rankas pamatskola - 
lietišķā māksla, 
mazpulks 
Lizuma vidusskola - 
mazpulki 
Ozolkalna pamatskola 
- novadpētniecība, 
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virtuālā enciklopēdija 
Litenes pamatskola - 
mazpulki 
Druvienas 
pamatskola - 
mazpulki, 
novadpētnieki. 
Latviskās dzīvesziņas 
tēmas tiek skatītas 
klašu audzinātāju 
stundu tēmu 
plānojumā u.c. 
 

10. Jelgavas pilsētas izglītības 
pārvalde 
Gunta Auza 
9490506 
Lielā ielā 11 Jelgava, LV-3000 
3005561; 3005560 
sv@jelgava.lv; ga@sv.jelgava.lv 
 

Jelgavas k/n folkloras kopa 
“Dimzēns”(V.Leja) 
 

  

11. Jelgavas raj. Padomes Izglītības 
pārvalde 
Uldis Gāle 
9254061 
Jelgavas Izglītības pārvalde 
Lielā 11, Jelgava, LV-3001 
t. 3024895 
uldis@jrp.lv 

 

 
 
Šķibes pamatskolas folkloras 
kopa”Dzīpariņi”(L.Dvurečenska) 
 
 
Lielplatones spec. internātsk. folkloras 
kopa(L.Šmēdiņa) 

  

12. Jēkabpils raj.  
padomes izglītības pārvalde 
Elga Ūbele 
Rīgas 150a, Jēkabpils, LV-5203 
t.5237631 
zelda.simsone@jekabpils-rp.lv 

Jēkabpils rajona bērnu un 
jauniešu centrs Folkloras kopa 
„Raksti” 

Folkloras pulciņi 
 
Brāļu Skrindu 
Atašienes vidusskola  
 
Jēkabpils 
3.vidusskola 
 
Ābeļu pamatskola  
 
Sēlpils pamatskola  
 
Kūku speciālā skola 
 
Antūžu speciālā skola 
 
Dignājas pamatskola 
Folkloras interešu 
grupa 
 
Krustpils pamatskola 
Folkloras mūzikas 
kapella 
 
Jēkabpils pamatskola 
Folkloras pulciņš, 
  Tautas mūzikas 
ansamblis 
           „Svilpaunieki” 
 
Aknīstes bērnu un 
jauniešu centrs 
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Lietuviešu tautas 
mūzikas ansamblis 
„Aušrele” 

13. Jūrmalas pilsētas  izglītības 
pārvalde 
Muižas 7, p/n Bulduri, Jūrmala, 
LV-2010 
Jānis Kārkliņš 
9488283 
t. 7761002 
jurm_sv@jurmala.edu.lv 
 

  
 

 

14. Krāslavas raj.  
Izglītības pārvalde 
Lidija Ostrovska 
Skolas 7, Krāslava, LV-5601 
t. 5623069 
9485162 
skoluvalde@apollo.lv 

   

15. Kuldīgas raj. pad.  
Izglītības pārvalde 
Normunds Ķīvītis 
9478135 
Pilsētas laukums 2, Kuldīga, LV-
3301 
t.3322597 
normunds@kuldiga.lv; 
skolotajs@kuldiga.lv 

Sermītes pamatskolas folkloras kopa 
“Cibai”(I.Freimane) 
 
Kuldīgas 2.vidusskolas folkloras 
kopa”Pīne”(I.Embrekte) 
 
Rudbāržu folkloras kopa (Z.Dene) 
 
Kuldīgas folkloras 
kopa”Kursīši”(I.Celitāne) 
 
Basu pamatskolas folkloras kopa “Ķrētie 
suiti” 
 
Snēpeles pamatskolas folkloras 
kopa”Pelēni”(I.Plēgermane) 
 
Alsungas vidusskolas folkloras 
kopa”Suitiņi”(G.Matēviča) 
 
Pelču pamatskolas folkloras 
kopa”Ķīpa”(A.Leontjeva) 
 
Folkloras kopa”Nārbuļi” (A.Štromane) 
 
Pelču internātskolas folkloras 
kopa”Ķīpa”(M.Vāvera) 

  

16. Liepājas pils. 
Izglītības pārvalde 
Ludmila Molčanova 9242736 
Ūliha 36, Liepāja, LV-3401 
t.3424534 
valde@lip.lv 

 
 
Mākslinieciskās jaunrades centrs 
"Vadugunis" kopa "Ķocis". 

Centra sākumskola - 
foklora, skolotāja 
Solveiga Pētersone, 
 
 Liepājas pilsētas 
12.vidusskola - 
folkloras pulciņš, 
skolotāja   
Jekaterina Cema, 

 

17. Liepājas raj.  
Izglītības pārvalde 
Zigmunds Cinkus 
Dīķa 10, Liepāja, LV-3400 
lrip@lrip.asp.lv  
t.3424241 
f.3424309 
t.3421901 

 

Folkloras kopas darbojas  
 
Aizputes vidusskolas folkloras 
kopa “Misiņkalns”(V.Līce) 
 
Priekules vidusskolas folkloras 
kopa ”Priecele”(R.Okere) 
  
Bārtas pamatskolas folkloras 
kopa ”Bārtenieki”(M.Meļķe) 
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Dzērves pamatskolā,  
 
Gramzdas pamatskolas folkloras 
kopa ”Jumītis” (S.Klasiņa) 
 
Kalvenes pamatskolas folkloras 
kopa “Kalvenīte” (Baranovska 
Benita) 
 
Krotes Kronvalda Ata 
pamatskolā,  
 
Rucavas pamatskolā folkloras 
kopa “Ķocītis”(I.Jaunciema) 
 
Vecpils pamatskolā,  
 
Purmsātu speciālajā 
internātpamatskolā. 
 
Sikšņu pamatskolas folkloras 
kopa”Bimbali”(O.Bālbārde) 
 
 
Vērgales pamatskolas folkloras kopa 
“Čabraki”(M.Kalēja) 
  
Kalētu pamagasta folkloras 
kopa”Vārtava(G.Ziemele) 
 

18. Limbažu raj.  
padomes izglītības pārvalde 
Gunārs Mežapuķe 
9168001 
Rīgas 16, Limbaži LV-4001 
t.4022647  
gunars.mezapuke@limbazi.edu.lv 

 
Staiceles vidusskolas folkloras 
kopa "DAINA" (D.Mūrniece) 
 
 
Pociema k/n folkloras kopa (P. un 
S.Jansoni)) 
 
Folkloras kopa “Vilzene” (L.Jenča) 
 
Salacgrīvas folkloras 
kopa”Cielava”(Z.Mennika) 
 
Mūrmuižas b/d folkloras kopa 
“Pasaciņa”(R.Krizone) 
 
Lēdurgas pagasta folkloras 
kopa”Putni”(I.Kļaviņa) 
 
Svētciema pamatskolas folkloras 
kopa(A.Martinsone) 
 

Baumaņu Kārļa 
Viļķenes pamatskolā 
Mūzikas pulciņš (A. 
Jākobsone) 
 
Folkloras jomā darbojas arī 
1.-4.klašu mūzikas skolotāja 
Dita Grigore, kura katru 
gadu ar savu klasi veido 
kādu saulgriežu pasākumu 
vai atzīmē citus tautā 
tradicionālos svētkus, kā arī 
palīdz to darīt pārējo 
sākumskolas klašu 
skolotājiem. 
Salacgrīvas pilsētas ar 
lauku teritoriju domes 

 
Interešu izglītības 

iestāde 
,,Devītais vilnis” 
folkloras 
pulciņš(A.Martinsone) 
 

 

19. Ludzas raj. Izglītības pārvalde 
Anita Sergejeva 
9465378 
Raiņa 16, Ludza, LV-5701 
ludzaskv@ludza.lv  
t.5707138 
t.5707127 

 

Kārsavas vidusskola 
etnogrāfiskais ansamblis “Rūžeņa” 
( A.Jurdža) 
 
Nirzas pamatskolas  folkloras 
kopa „Spryguļi” (.A.Klovāne) 
 
Ņukšu pamatskola – folkloras 
kopa - (vada sk.I.Poikāne) 
 
Ciblas vidusskolas folkloras kopa”Ilžeņa” 

1.Mežvidu 
pamatskola – 
mazpulkiem  latviskā 
dzīvesziņa (vada sk. 
J.Širina) 
 
Vītolu pamatskola – 
“Tradīciju pulciņš” 
(vada sk.A.Šarkovska) 
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(I.Taukača) 

20. Madonas raj.  
padomes izglītības pārvalde 
Veronika Caune 
9471942 
Saieta laukums 1, Madona, LV-
4801 
t.4860570 
skvalde@madona.lv; 
laima@madona.lv 

 
Mārcienas pamatskolas folkloras kopa 
“Marksnītei”(A.Gudrīte) 
 
Barkavas pamatskolas folkloras kopa 
“Madaviņai”(I.Grudule) 
 
Madonasfolkloras kopa 
“Vērtumiņš”(I.Grudule) 
 
Kraukļu pamatskolas folkloras kopa 
“Mazie krauklēnieši”(B.Putniņa) 

  

21. Ogres raj.  
Izglītības pārvalde 
Rūta Krūkle 
9484716 
Brīvības 33, Ogre, LV-5001 
t.5055397 
Ip.ogre@ogrerp.oic.lv 

 
 
 
Lielvārdes pamatskolas folkloras 
kopa”Avotiņš”(I.Bite) 

Folkloras pulciņi: 
Jaunogres vsk. 1.-4.kl. 
(M.Kodratjeva) 
 
Ikšķiles vsk. 5.-9.kl. 
( G.Veržbovica) 
 
Madlienas vsk. 1.-5.kl 
(D.Priedolina) 
(EKC ziņās folkloras kopa) 
 
Lielvārdes 
pamatskola1.-9.kl.( 
I.Bite) 
Mazozolu pamatskola 
2-4.kl.( L.Millere) 
Mazozolu 
pamatskola5-9.kl.( 
L.Millere) 
Tomes pamatskola1-
4.kl. 
( K.Rotgalve) 

 

22. Preiļu raj. Izglītības pārvalde  
Andrejs Zagorskis 
9297976 
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301 
t.5322332 
preiliizglp@axel.lv; 
preiluipvad@pvg.edu.lv 

 

Līvānu 2.vidusskolas folkloras 
kopa”Laduški”(V.Belousova) 
 
Riebiņu vidusskolas folkloras 
kopa “Jumalāni”(Ā.Bergmane 
Sprūdza,R.Pudāne) 
 
Rimicānu pamatskolas folkloras 
kopa (L.Gžibovska) 
 
Līvānu 1.vidusskolas folkloras 
kopa”Ceiruleits”(A.Kārkle) 
 
Rožupes pamatskolas folkloras 
kopa”Rūžupeite”(I.Kūkusiliņa) 
 
Vārkavas vidusskolas folkloras 
kopa”Volyudzeite”(R.Kairāns) 
 
Preiļu Valsts ģimnāzijas folkloras 
kopa”Rūtoj”(I.Rožinska) 
 
Līvānu bērnu un jauniešu centra 
folkloras kopa 
 

Līvānu 1.vidusskolas 
Latviskās dzīvesziņas 
pulciņš (A.Kārkle) 
 

 

23. Rēzeknes pils.Izglītības pārvalde 
Arnolds Drelings 
9425003 
Atbrīvošanas aleja 91, Rēzekne, 

Rēzeknes pilsētas Kultūras namā  
darbojas Bērnu un jauniešu 
folkloras draugu kopa 
„Vīteri”(S.Stare) 
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LV-4601 
t.4622203 
skolu.valde@rezekne.lv; 
arnolds@rezekne.lv 
 

24. Rēzeknes raj. izglītības pārvalde 
Lilija Žukovska 
9180773 
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, 
LV-4601 
t. 4607201 
lilija.zukovska@edu.rdnet.lv 

Makašānu vidusskolas folkloras kopa 
”Kūkleite”(Marija Andina) 
 
Rikavas pamatskolas folkloras kopa ( 
I.Dimzule) 
 
Liepu pamatskolas folkloras kopa ( Ināra 
Blinova) 
 
Gaigalavas pamatskolas folkloras kopa 
”Purineņš”(Rasma Igaune) 
 
Nagļu  pamatskolas folkloras kopa (Rasma 
Igaune) 
 
Feimaņu pamatskolas folkloras kopa 
”Olūteņš”(I.Ivanova) 
 
Mākoņkalna pamatskolas folkloras kopa 
”Mōkūneits” (I.Smirnova) 
 
Viļānu KN folkloras 
kopa”Biteites”(I.Stafecka) 
 
Kaunatas pamatskolas folkloras 
kopa”Rāznaviņa”(S.Viša) 

  

25. Rīgas raj. Padomes Izglītības, 
kultūras un sporta pārvalde 
Oļģerts Lejnieks 
9219763 
Lāčplēša ielā 24 Rīga, LV-1011 
7223804 
7280950 
olgerts@rrp.lv 

 
Turaidas pamatskola Folkloras 
kopa Ludmila Pētersone 
 
Zaķumuižas pamatskola 
Folkloras kopa Ligita Šreibere 
 
 
Gaujas nacionālā parka folkloras kopa 
“Senlejiņa”(I.Čekstere) 
 
Baldones KN folkloras kopa 
“Austra”(I.Andersone) 
 
Bulduru KN folkloras kopa 
“Mare”(M.Ose) 
 
Salaspils folkloras kopa”Māras 
bērni”(O.Riekstiņa) 
 
Jaunmārupes sākumskolas folkloras 
kopa(S.Sedliņa) 
 

Siguldas 2.vidusskola 
Latviešu tautas folklora 
Anita Bāliņa 
 
Olaines 1.vidusskola 
Latviešu tautas 
tradīcijas Silvija Silare 
(EKC kā folkloras 
kopa”Rotaļa”) 
 
Berģu pamatskola 
Folklora Ieva 
Križevska 
 
Siguldas 
1.pamatskola kokles 
spēles pulciņš Ilga 
Kokoreviča 

Saulkrastu 
vidusskola 
Baltās stundas 
(Daiga Bernau) 

 
Audzināšanas 
stundās viens 
no 
tematiskajiem 
virzieniem ir 
„Es Latvijā”, 
kurā  
„Latviešu 
tautas svētki, 
tradīcijas”  ir 
pirmais 
apakštemats, 
otrais 
apakštemats ir 
„Folklora- 
mūsu bagātība 
un lepnums”. 

 
26. Saldus raj. Izglītības pārvalde 

Saulcerīte Levica 
6397350 
Avotu 12, Saldus, LV-3801 
t.3807940 
izglitiba@saldus.lv 

 
Rubas  pamatskolas folkloras kopa ”Rubas 
budēlīši”(I.Jonuša) 
 
Ezeres vidusskolas folkloras 
kopa(M.Redoviča) (Interešu) 
 
Lutriņu pamatskolas folkloras 
kopa”Lutriņi”(A.Pileniece) 
(Interešu) 
Pampāļu pamatskolas folkloras 
kopa 
“Pampāļi”(L.Kunstmane)(pagastā) 
(Pašvaldība)  

Druvas vidusskola 
Tautas mūzikas 
ansamblis (Vispārējā) 
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Vadakstes pamatskolas folkloras 
kopa “Vadakstnieki”(I .Tuza) 
(Interešu) 
 
Zirņu pamatskolas folkloras kopa 
“Zirņi”(S.Nice) (Interešu) 

27. Talsu raj. Izglītības pārvalde 
Ināra Veismane 
9497189 
Kareivju 7, Talsi, LV-3201 
t.3222583  
izglparv.talsi@apollo.lv 
 

   

28. Tukuma raj. Izglītības pārvalde 
Velta Lekse 
6545622 
Talsu 4, Tukums, LV-3101 
tukumatic@delfi.lv; 
ip.vaditajs@ml.lv 
www.tip.edu.lv 
t.3123503 

Pūres pamatskolā "Pūriņš"- 
vadītāja (V.Dektere)  

Dzirciena speciālajā skolā 
"Pastariņi"(Arija Ļipumcova)  

Matkules pamatskolas folkloras 
kopa (R. Ozola). 

  

29. Valkas raj. pad.Izglītības pārvalde 
Ilze Videmane 
9247425 
Rīgas 22, Valka, LV-4701 
t.4707501  
ip@valka.edu.lv 

 
Birzuļu pamatskolas folkloras 
kopa (I.Broma) 
 
Ēveles pamatskolas folkloras 
kopa(I.Jukāme) 
 
Vijciema pamatskolas folkloras 
kopa(S.Gaile) 
 
Valkas pamatskolas folkloras 
kopa“Vainadziņš”(T.Bērtiņa) 
 
Sēļu TN folkloras kopa(R.Pedece) 

 
Launkalnes 
pamatskola – 
etnogrāfiskie danči 
 

 
Blomes 
pamatskola – 
baltās stundas  
 
Ķempu 
pamatskola – 
folkloras stundas 
 

30. Valmieras raj. padomes skolu 
pārvalde 
Ieva Stiģe 
Lāčplēša 2, Valmiera, LV-4201 t. 
4207168  
9298794 
izglitiba@valmiera.lv 

Kauguru pamatskolas folkloras 
kopa (Ilga Bērziņa) 
 
Vaidavas pamatskolas folkloras 
kopa (I.Ķirse) 
 
 
 

Folkloras pulciņi 
darbojas: 

Valmieras 5. 
vidusskolā 
 

 

 

31. Ventspils pils.Izglītības pārvalde 
Aldis Slavinskis 
9461140 
Raiņa 10, Ventspils, LV-3601 
t.3601222  
vip@mail.ventspils.lv 
 

 
Ventspils folkloras 
kopa”Rotaļnieks”(L.Reitere) 
 
Folkloras kopa”Balti”(L.Vaļuka) 

  

32. Ventspils raj. Izglītības pārvalde  
Aina Kļimoviča 
9167302 
Skolas ielā 4 Ventspils, LV-3600 
3629461 
vrip@ventspilsrp.lv 
Ventspils Skolēnu nama metodiķe 
Skaidrīte Diebele 

Jūrkalnes pagasts - 'Maģie suiti"  
Popes pagasts - "Pūnika"  
 
Tārgales pagastā - 'Piški 
Kāndla"(I.Porniece)  
Zlēku pamatskolas folkloras kopa 
"Sildruvīte"(V.Čakle)  
 
Zūru pagasts - "Vēlava" 
(I.Salava) 
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Zūru pagasts - "Rotaļnieks"(V.Rebuka) 

33. Rīgas Dome, Izglītības, jaunatnes 
un sporta departaments 
Elmārs Vēbers 
Hanzas 7, Rīga, LV-1045 
www.e-skola.lv 
ijsd@ijsd.riga.lv  
ijsd@rsdc.lv 
t.7026816 
t7026802 

 

 

 
Rīgas Kultūru vidusskola folkloras 
kopaĶrulla”(Ieva Bērziņa) 
 
Folkloras kopa “Zvonņica” 
(O.Dergunova) 
 
Rīgas skolēnu pils folkloras kopa 
”Kokle”(Dina Kalnina) 
 
Rīgas krievu vidusskola”Iļjinskaja 
Pjatņica”(S.Olenkins) 
 
Rīgas 3.internātskolas folkloras kopa 
“Zīlītes”(M.Ose) 
 
Rīgas 99.vidusskolas folkloras 
kopa”Griezes”(M.Raģe) 
 
J.Poruka ģimnāzijas folkloras 
kopa”Rija”(Dz.Rijniece) 
 
RSP”Karagod”(T.Staravoitenko) 
 
CFI Folkloras kopa”Budēļi” 
(LTteterovska) 
 

  

34. Rīgas Dome, Izglītības, jaunatnes 
un sporta departaments, Centra 
rajona nodaļa  
Zigrīda Kozlovska 
Jāņa sēta 5, Rīga, LV-1050 
t.7227025 
crsv@rsdc.lv 

 

   

35. Rīgas Dome, Izglītības, jaunatnes 
un sporta departaments, Vidzemes 
priekšpilsētas nodaļa 
Ivars Balamovskis 
9262765 
Burtnieku 37, Rīga, LV-1084 
t.7515939 
vpr@rsdc.lv 

 

   

36. Rīgas Dome, Izglītības, jaunatnes 
un sporta departaments, Zemgales 
priekšpilsētas nodaļa 
Ludmila Margeviča 
9417448 
E. Smiļģa 48, Rīga, LV-1002 
t.7612846 
abusse@rsdc.lv 

 

   

37. 
 
 
 
 
 
 
 

Rīgas Dome, Izglītības, jaunatnes 
un sporta departaments, Ziemeļu 
rajona nodaļa 
Mārīte Grebzde 
9256494 
Pulkveža Brieža 18, Rīga, LV-1010 
t.7333053  
zrsvn@latnet.lv; 
mgrebzde@latnet.lv 
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38. Rīgas dome, Izglītības, jaunatnes 
un sporta departaments, Kurzemes 
rajona nodaļa 
Atis Blumbergs 
Spilves 25a, Rīga, LV-1055 
t.7607440  

kurzskv@com.latnet.lv 
39. Latgales priekšpilsēta 

Skaidrīte Liepiņa 
Bruņinieku 72a Rīga, LV-1003 
7311303 
9147665 
lpsv@rsdc.lv 

 

   

 
Ziņas par izglītības pārvaldēm iegūtas, izmantojot 
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Ar 10.05.2001. ISEC rīkojumu nr. 62 līdz jauna pamatizglītības 
mācību priekšmeta standarta/vadlīniju izdošanai ieguvis 
pamatizglītības mācību priekšmeta standarta/vadlīniju statusu 

SĀKUMSKOLAS MĀCĪBU PRIEKŠMETU VADLĪNIJAS 

(projekts) 

Folklora 

Folklora ir noteiktas, visbiežāk etniskas ļaužu grupas individuāla vai kolektīva neautorizēta radoša darbība, ko nosaka tradīcijas un 
šīs grupas kultūras līmenis. Folkloras tradīciju tālāknodošana notiek mutiski, tās apgūst atdarinot vai kādā citā veidā. 

Etniskā grupa ir ļaužu kopa, kuru raksturo vēsturiskās attīstības noteikta kultūras tradīcija un dzīves stils. Stils sevī ietver gan 
ārējās pazīmes un uzvedības formas, gan to nosakošās neapzinātās idejas, vērtību sistēmas un iespējamos attieksmju veidus. Pašu 
kopu satur etniskās identitātes apziņa. 

Etniskā identitāte ir cilvēka emocionāla un intelektuāla piederības izjūta etniskās grupas dzīves stilam un vērtībām. 

Folklora mūsdienu dzīves un kultūras kontekstā ir cilvēciskās pieredzes krājums, ar kuru dialogā veidojas mūsdienu cilvēka garīgā 
kultūra. 

Folklora mūsdienu sabiedrībā ir 

 apjomīgs un daudzpusīgs tautas mentalitātei atbilstošs cilvēciskās pieredzes un vispārcilvēcisko vērtību uzkrājums, kas 
pasaka cilvēkam visu būtisko par viņu kā tautas daļu;  

 pamats nacionālās identitātes veidošanai un uzturēšanai;  
 kultūras forma, kas ļauj pasauli iepazīt veselumā;  
 saskarsmes forma;  
 pamats «zaļās» domāšanas veidošanai.  

Folklorā uzkrātās vērtības ir apgūstamas dažādās zīmju sistēmās jeb valodās: 

 vārdos,  
 skaņās,  
 kustībās,  
 zīmēs (ornamentos).  

Tikai kopumā, ne katra atsevišķi, šīs valodas veido pilnīgu folkloras apjēgumu. 

Folklora skolā ir 

 viens no sevis, savas dzimtās puses un pasaules izziņas veidiem;  
 nozīmīgs komponents personības garīguma veidošanā;  
 viens no cilvēka emocionālo un intelektuālo spēju attīstīšanas veidiem;  
 muzikālai, tēlojošai un horeogrāfiskai darbībai, amatniecībai nepieciešamo prasmju un iemaņu veidotāja;  
 saskarsmju forma;  
 sociāli nozīmīgs faktors latviešu, kā arī jebkuras citas tautas identitātes un kultūras saglabāšanā;  
 vēsturiskās apziņas veidošanās pamats.  

Folkloru iespējams apgūt folkloras mācību stundās (baltajās stundās), kā arī ārpusklases nodarbībās. Folklora ietver sevī dažādus 
darbību veidus, tāpēc folkloras apgūšana no dažādiem viedokļiem var notikt visu mācību priekšmetu stundās. 

Mācību uzdevumi ir 

 dot iespēju skolēnam veidot sevi un savu pasaules izjūtu dialogā ar folkloras vērtībām;  
 dot iespēju sajust sevi piederīgu sava novada, savas tautas vēsturei un kultūrai, kopt un veidot skolēna etnisko identitāti;  
 dot saskarsmes pieredzi, līdzdarbojoties folkloras apgūšanā un tās izmantošanā ikdienā un svētkos;  
 mērķtiecīgi izmantot skolēna darbošanos folklorā viņa vispārējo spēju, dažādu prasmju un iemaņu attīstīšanai;  



 dot iespēju izjust personīgu gandarījumu, emocionālu un estētisku pārdzīvojumu, darbojoties folklorā radīt pozitīvu 
pašnovērtējumu;  

 iepazīt dažādas zīmju sistēmas jeb valodas — skaņu, kustību, vārdu, rakstu jeb ornamentu — ar kurām folklora uzrunā 
cilvēku;  

 attīstīt spēju uztvert, saprast, novērtēt šīs valodas, kā arī izteikties tajās atbilstoši katra skolēna domām un ieinteresētībai;  
 katrā no folkloras valodām veicināt radošu darbību, kas sakņota tradīcijās.  
 veicināt dažāda veida folkloras izmantošanu ikdienā un sadzīvē.  

Temats Prasmes 

Četras svarīgākās gadskārtu ieražas. 
Apjumība. Mārtiņi. Ziemassvētki. 
Meteņi. Lielā diena. Ūsiņi. Jāņi. 

Prot gatavoties šiem svētkiem. Saskata šo ieražu atšķirības. Prot pagatavot noformējumu 
atbilstoši šīm ieražām. 

Stilistiski pareizi stāsta pasakas, teikas un ilustrē tās. Aktīvi piedalās mīklu minēšanā un 
sacerēšanā. 

Spēj izskaidrot sakāmvārdus un parunas. Prot skandēt un dziedāt tautas dziesmas. Prot 
dažādas tautas rotaļas, spēles, prot tās vadīt. 

Prot uztvert un ar augumu attēlot dažādu dzīvnieku, putnu, augu un cilvēka emocionālos 
stāvokļus. 

Prot noteiktus rotājošā raksta elementus un tos izmanto materiālos. 

Atšķir deju soļus, prot dažādu deju pamatsoļus, dejo tautas dejas, saskaņo savas kustības ar 
citiem dejotājiem, ievēro dejas zīmējumu, savstarpējos attālumus atbilstoši telpas 
izmēriem. 

Prot savu ar gadskārtu ieražām saistīto pieredzi atklāt individuālā vai kopīgi veidotā 
zīmējumā, izmantojot dažādus tehniskos paņēmienus. 

  

Sekmīga mācību procesa nodrošināšanai nepieciešama 

 skolotāja kompetence folklorā, etnogrāfijā un ieinteresētība folkloras mācību uzdevumu realizēšanā;  
 skolotāja un skolēna sadarbība mācību satura un nodarbības formas izvēlē;  
 mācību procesa vērtēšanā;  
 darbs problēmsituācijās, ļaujot skolēniem pēc iespējas pašiem nonākt pie atziņām, kuras atrodamas folkloras tekstos;  
 skolotāja gatavība atbalstīt skolēnu iniciatīvu un ievirzīt viņus radošos meklējumos.  

Sekmīgai folkloras apguvei nepieciešams, lai visā mācību procesā skolēnu pavadītu 

 skolēna un skolotāja savstarpēja uzticēšanās;  
 emocionālā gandarījuma sajūta;  
 savas darbošanās nozīmīguma apziņa.  
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