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IZM un KLKI līdzdarbības Līguma Nr. 2-2/2018/198 
Izejmateriālu saraksts  sadalījumā pa gadskārtām  

No 2018.-2021.g. video tika filmētas ģimenes, kurās ir 6 -18 g. v. bērni. 
 

Nr. Gadskārta Video 
izejma-

teriāla Nr. 

Izejmateriāla nosaukums Īss satura raksturojums 

1. Jumji 1.1. Jumju svinības Aglonā, z/s  
“Laimas”, maizes cepšana 
mājās 

GSG ar Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja  dotiem 
darbarīkiem rīko rudzu plaušanas talku.  

Tiek filmēta vainagu gatavošanas tehnoloģija, labību 
leļļu gatavošanas tehnika.  

Saimnieki privātajā maizes ceptuvē demonstrē maizes 
cepšanu. 

1.2. 
 

Vijas Kudiņas Aglonas 
maizes muzejs, ceptuve 

GSG klausās V. Kudiņas lekciju par maizi, tās vērtību 
un nozīmi tikumiskajā audzināšanā; maļ graudus ar 

rokas dzirnavām, aplūko lektores dotos etnogrāfiskos 
priekšmetus.  

1.3. Indras Čeksteres intervija 
Siguldā  par Jumi, Āraiišu  
maizes svētkos -Jēkabos. 

Jumja un Jumalas jēdziena rašanās, izplatība 
etnogrāfiskajos novados, salīdzinājums ar baltu tautu 

kultūrās raksturīgāko. 
1.4. Anastasijas Neretnieces 

intervija - atmiņas par 
Jumja tradīcijām  
(A. Pumpura Lielvārdes 
muzeja terit.) 

Ilgadējā A. Pumpura Lielvārdes muzeja direktore stāsta 
par savam bērnības atmiņām – Jumja ķeršanas rituālu. 

2. Apjumības 
(Miķeļi) 

2.1. 
 

Viktora Ķirpa Ates muzeja 
Pļaujas svētki. Linu 
apstrāde. 

Viktora Ķirpa Ates muzeja Pļaujas svētkos tiek 
demonstrēta labības kulšana rijā ar spriguļiem, linu 

apstrāde ar rokām un mehanizēti, tiek intervēti muzeja 
darbinieki. 

 
2.2. 

Miķeltirgus Rīgā, Doma 
laukumā 

Tiek intervēti tirgotāji par Miķelļdienas tradīcijām un 
veselīgu dzīvesveidu.  

2.3. Miķeltirgus Latvijas 
Etnogrāfiskajā brīvdabas 
muzejā 

Tiek intervēti tirgotāji par Miķelļdienas tradīcijām un 
veselīgu dzīvesveidu. 

2.4. Folkloras kopas “Putni”  
Apjumību rituāls Lēdurgā.  
F/k “ Putni” vad. Ilze 
Kļaviņa  

Īpaši fimēsanai plānots pasākums, kurā tiek pārbaudītas 
bērnu zināšanas par labībām, pīts vārpu vainags un 
rituāli piestiprināts pie klēts durvīm, tiek gatavota 

stebere un filozofiski apspriesta tās simbolika, izspēlēts 
steberes ķeršanas rituāls, aizskarta tēma par auglību un 

tās vairošanu senajos rituālos, kuri kalpojuši 
dzimumaudzināšanas nolūkiem.  

3. Veļi  
3.1. 

Veļu svinēšana a/k  
“ Miķelis” - Bauskas nov., 
Gailīšu pag. 

GSG svin Veļu vakaru, klājot veļiem mierastu 
etnogrāfiskā rijā, mājā, minot mīklas, stāstot pasakas, 

dziedot veļu dziesmas, saucot veļus. 
 
3.2. 

F/k “ Grodi” Veļu svinības 
Latvijas Etnogrāfiskajā 
brīvdabas muzejā. 

F/k “ Grodi” un “ Garataka” kopā ar muzeja 
apmeklētājiem dzied veļu dziesmas, iet veļu rotaļās, 

min mīklas, liek veļu mielastu rijā. 
3.3. Andra Kapusta un Aīdas 

Rancānes intervija par 
Veļiem Rīgā, Arkādija 
parkā. 

Tiek filozofēts par Veļu laika tradīcijām senāk un 
mūsdienās.  

4. Mārtiņi 4.1. 
 

F/k “ Delve” , vad. Aina 
Tobe, Mārtiņdienas vecīšu 
masku gājiens   Vidrižos -
lauku sētā (Limbažu nov.). 

Īpaši filmēšanai plānots pasākums, kurā  
F/k “ Delve” gatavo savas Mārtiņdienas maskas, 

filozofē par šo svētku simboliem senāk un to nozīmi 
mūsdienās, dodas masku gājienā pie saviem kaimiņiem 

-kazu audzētājiem un izspēlē konkrētu sižetu. 
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4.2. 

Folkloras kopas “ Delve” , 
vad. Aina Tobe 
Mārtiņdienas vecīšu 
uzņemšana  Limbažu nov. 
Lēdurgas k/n  pie f/k “ 
Putni” vad. Ilze Kļaviņa   

F/k “ Delve” iepriekš gatavotajās maskās dodas ciemos 
pie f/k “ Putni” bērniem Lēdurgas k/n telpās un izspēlē 
masku gājiena citu uzvedības modeli. Pasākumā tiek 

izspēlētas rotaļas, dziesmas. 

5. Ziemas-
svētki 

 
5.1. 

Ziemassvētki v/n “ 
Jaunieviņas”, Raunas 
pagastā 

GSG gatavojas svinēt Ziemassvētkus. Uzfilmēta 
dažādu puzuru veidu gatavo 

Sanas metodika, sveču rulēšanas un tīšanas metodika. 
Ģimenes svin Ziemassvētkus pie bagātīgi klātiem 

galdiem. Katra ģimene stāsta par savu senču 
tradicionālajiem ēdieniem Ziemassvētkos. 

Svinētāji velk maskas un tie tiek intervēti par masku 
simbolisko jēgu un viņu konkrēto rīcību maskotā 

gājiena laikā. Maskotie ļaudis izspēlē ciemošanos pie 
saimniekiem – auglības nešanu viņu lopiem, dārziem, 
cilvēkiem; notiek lāča, nāves  dancināšana, zīlēšana, 

pīrāgu ēšana u.c. 
5.2. 
 

Ziemassvētki Latvijas 
Etnogrāfiskajā brīvdabas 
muzejā 

Muzeja apmeklētāji izvēlas savas maskas. Tiek 
intervēti muzeja darbinieki par tradīciju nozīmi senāk 

un mūsdienās. Uzfilmēts ziemassvētku rotājumu 
gatavošanas pasākums, sveču liešana, rotaļas pagalmā.  

5.3. Ziemassvētki Svētes 
dievturu draudzē 

Ziemassvētku bluķa vilkšana apkārt konkrēta 
privātsaimnieka dārzam, ziemassvētku dziesmas un 

rotaļas.  
5.4. “Ziemassvētki Meža salās” 

-Latviskās dzīvesziņas  
biedrība “Saulesrits” 

Tiek intervēts biedrības vadītājs, v/n “ Meža salas” 
īpašnieks Roberts Šilings par Ziemassvētku tradīciju, 
simbolu izpratni mūsdienīgā rakursā. Intervijas laikā 
viņš gatavo lāpas, ugunskuru vietas rituāla veikšanai. 

Materiāls atspoguļo pirtnieku kustības izpratni par 
Ziemassvētku dziļāko jēgu. 

5.5. Latvijas Folkloras biedrības 
Bluķa vakars Vecrīgā. 
Folkloras kopu: “Grodi”, 
“Skandinieki”, “Cīrulītis”, 
“Budēļi” u.c. uzstāšanās 

Latvijas Folkloras biedrības biedri – folkloras kopas un 
pilsētas iedzīvotāji velk bluķi Rīgas centrā. Materiāls 
atspoguļo seno svētku svinēšanas pieredzi pilsētvidē.  

5.6. Edgars Lipors. Lāča 
monologs 
”Kā Lācis jūtas čigānu 
gājienā?” 

4.kl.latv.val. 4.4. Vai dzīvniekiem ir valoda? 
(Ziemassvētki) 
1.-3.at. Dzīvnieku valoda, monologs, folkloras, daiļlit. 
Teksti par tiem. (Dzīvniekveidīgās maskas, to 
uzvedība. Lācis Ziemassvētku čigānu gājienos. 

6. Meteņi 6.1. 
 

Meteņi v/n “ Jaunsvelmes” 
Rembates pag., Ķeguma 
nov. 

GSG gatavojas Meteņu svinībām. Uzfimēta labības 
cepuru gatavošana Budēļiem – vīriem, Ķekatu kadiķu 
zaru pušķošana, pelnu maisiņu šūšana u.c. masku, 
svētku  rekvizītu gatavošana. Nofilmētas Meteņu 
grieztavas, par kuru simboliku bērni filozofē, rotaļas, 
spēles un bērnu bāšana maisos, mešana. GSG kā 
maskotais gājiens izspēlē 3 scenārijus pie 3 dažādiem 
saimniekiem. Vieni no viņiem -lopu turētāji. Uzfimētas 
Meteņu cūkas. Otri – mazdārziņa īpašnieki. Uzfilmēta 
Meteņu tradīcija – kurmju dzīšanas rituāls. Trešie 
saimnieki ir 82 gadus veci vecīši, kuri arī tiek intervēti 
par Meteņu dienas tradīcijām viņu jaunībā.  GSG jautri 
vizinās no kalna ar kamanām.  

6.2. 
 

Latvijas Folkloras biedrības 
“XX Starptautiskais 
masku festivāls Ventspilī” 

Starptautiskā konference par maskošanās tradīcijām. 
Pasākuma redzamas kvalitatīvas rudens, ziemas, 
pavasara laika maskas. Uzsilmētas dažādu fokloras 
kopu maskoto ļaužu saspēles pie lauku saimniekiem. 
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Katlakalna kopa “ Rāmupe”, Limbažu f/k – pelnu āži 
u.c. Visu masku parāde-gājiens un rituālais pasākums. 
Pirms tā intervija ar festivāla organizatori Aīdu 
Rancāni.  

 
6.3. Edgars Lipors. Piemērs 

leļļu animācijai: Meteņu 
jēriņš sarunājas ar vilku 
mazuli. 

1.kl.teātra māksa. 2.t. Lelles.  
Meteņu leļļu  stāsts – budēļi, ķekatas, Metenis, jēriņi, 
kazlēniņi, vistiņas, zirgi u.c. dzīvnieku mazuļi. 

7. Lieldienas  
7.1. 

Lieldienas v/n “ Valteri” 
Aizkrauklē 

GSG gatavojas Lieldienu svinībām. Tiek gatavotas 
šūpoles, šautras, notiek olu krāsošana, rituālo prievīšu 
un jostu aušana. GSG sagaida Sauli pie avota, dzied 
saules sagaidīšanas dziesmas, karina šūpoles ozolā 
Daugavas krastā, apdziedās šūpojoties, ripina olas, 

spēlē spēles, iet rotaļās u.c. 
 
7.2. 

Kokneses f/k  
“Urgas” intervija 
Aizkraukles etnog. muz. “ 
Kalna ziedi”   

GSG ciemojas Aizkraukles etnog. muz. “ Kalna ziedi”  
un klausās f/k  “Urgas” stāstījumu- atmiņas par 

Lieldienu svinēšanas tradīcijām.  

8. Ūsiņi 8.1. 
 

Ūsiņi v/n “ Sprīdīši ” 
Tērvetē. 

GSG netālu no Tērvetes pilskalna gana aitas, zirgus, iet 
rotaļās, cep pantāgu, dzied dziesmas.  

8.2. 
 

Ūsiņi  Lokstenes svētnīcā 
(Pļaviņu nov. SIA  
“Liepkalni” terit.) un tās 
apkaimē. (Latvijas Dievturu 
sadraudzes Daugavas un 
Beverīnas saimes.) 

Latvijas Dievturu sadraudzes Daugavas un Beverīnas 
saimes  

Lostenes svētnīcā veic ugunsrituālu. Draudžu vadītāji 
tiek intervēti par dievturu kustību kā tādu.  

Otrajā daļā vīri ozolu ieskautā pļaviņā cep pantāgu, 
dzied Ūsiņdienas dziesmas. 

8.3. Ūsiņi zirgaudzētavā “Dabas 
zirgi”- vad. Līga Broduža 
un Latvijas Tradicion.kult. 
asoc. vad. Gunta Neretniece 
 

Intervijas par Ūsiņu tradīcijām senāk un mūsdienās. 
 Zirgaudzēšanas tradīcijas  mūsdienās. 
Materiāls “ Runājošie un domājošie zirgi”  jeb zirgu 
skolas noslēpumi – zirgi atpazīst burtus, krāsas, 
ciparus.  

8.4. Edgara Lipora pieguļnieku 
video stāsts, metodika 
stāstu stāstīšanai. 

5.kl. literatūra, 5.7. Fantāzija.  
1.-2.at. Tautas nostāsti, teikas par pārdabiskām būtnēm 
(spokiem).  

 
9. Jāņi  

9.1. 
Jāņu svinēšana v/n “ 
Trīssaliņas”, Smiltenes nov. 

GSG trīs dienas gatavojas Jāņu svinēšanai un beigās arī 
svin. Uzfimēta ugunsplosta, lāpu, siera gatavošanas 

tehnoloģija, vainagu, virteņu vīšana, pirts slotu 
gatavošana, pirtī iešana. Uzfimēts Jāņu kalna 

iekārtošanas process – ugunskura sakraušana, pūdeles 
pacelšana, bērzu meiju ciršana un ierakšana saules 

vārtu veidošanai. 
9.2. 
 

Jāņi Drustu Piltiņkalnā  
 

Svētu norise un intervija ar Agnesi Rodi-Danšinu un 
Ojāru Rodi 

9.3. Jāņi podnieku- Eināra un 
Baibas Dumpju privātmājā. 
 

Folkloras kopu: 
“Savieši”, “Ore”, “Laiksne”, “Pērkonvīri” u.c. 

dalībnieku kopāsvinēšana. 
9.4. Ilgas Reiznieces intervija 

par Jāņiem Rīgā, festivāla  
“Baltica” Jāņu svinēšanas 
laikā 

Ilgai Reizniecei tiek uzdoti jautājumi par Jāņu 
svinēšanu senāk un tagad. 

9.5. Edgara Lipora intervija 
par Jāņiem  Murjāņos. 

Edgaram Liporam tiek uzdoti jautājumi par Jāņu 
svinēšanu senāk un tagad. 

9.6. Edgara Lipora metodika 
priekšmetu animācijai – 2 
piemēri: 

2.kl. latv.val. 2.6. Dažādu notikumu pasaulē. 



4 
 

1.Jāņu siers, ozolzars, 
paparde 
2.Ugunsplostiņš 

2.at. Kad lietas atdzīvojas. (Tiek piedāvāts izvēlēties 
Jāņiem piederīgas lietas un uzrakstīt to dialogus. Dots 
tradīciju apraksts). 

9.7. Edgara Lipora metodika 
mūzikas instrumentu spēlei. 
“ Ko dara folkloras kopas”  

3.kl. mūzika  
3.5.t. Skaņu gleznas. (Jāņi) 
1.-3.at.Ko dara folkloras kopas? Spēlē dūdas, kokles, 
stabules, bungas, piedalās svētkos. 

10. Visas 
gadskārtas 
kopā 

 
10.1. 

Dzīvnieku dialogi visās 
gadskārtās. Edgars Lipors 
un Solvita Lodiņa. 

1.kl., latv.val.  
1.1. Es esmu skolēns. 
9.at. Lauku sētā. Dzīve laukos. Mājdzīvnieku 
nosaukumi. 

 
10.2. 

Kāds ir laika ritējums 
Saules gadā. Edgars Lipors. 
 

1.kl., latv.val.  
1.2. t. Gads un svētki. 

10.3. Kādi ir gadskārtu svētku 
nosaukumi  gadalaiku 
ritējumā. Edgar Lipors. 

1.kl., latv.val.  
1.2. t. Gads un svētki. 
7. at. Gads un gadalaiki (gadalaiku nosaukumi)  
 

10.4. Edgara Lipora tēlojums: “ 
Kā jūtas laikapstākļi 
gadskārtu svētkos?” 

4.kl., latv.val. 
4.5. Gadalaiku valoda.  
2.at. Laikapstākļi un emocijas. Gadalaikiem tipiskie 
laikapstākļi.  
Video atainotas dabas parādības, bet audio fonā  tiek 
stāstīts par tradīcijām, kuru elementus it kā redz šie 
laikapstākļi un mēģina komentēt no sava viedokļa, itkā 
mijiedarbojas ar svinētājiem savu iespēju robežās. 
 

10.5. “ Arheoloģisko tērpu 
interpretacija”. Ko vilkt 
gadskārtu u.c. svētkos?” 

9.kl. dizains un tehnoloģijas 
 9.1. Kā izgatavo dizaina izstrādājumu, apvienojot 
vairākas tehnikas, kura ierosmes avots ir 
arheoloģiskais vai etnogrāfiskais tautastērps?  
(Tautastērpi gadskārtu rituālos). 

 


