
 

 

 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem 

2017. gada 2. maijā, Rīgā 

 
Šonedēļ skanēs bērnu un jauniešu folkloras svētki “Pulkā eimu, pulkā teku 

2017” 
 

2017. gada 5. un 6. maijā Valsts izglītības satura centrs aicina uz bērnu un jauniešu 

folkloras svētkiem “Pulkā eimu, pulkā teku 2017” (PEPT) Vecpiebalgas novadā. Šogad 

jau 33.reizi PEPT nacionālajā sarīkojumā satiksies bērnu un jauniešu folkloras kopas 

no visas Latvijas. Ikviens aicināts iepazīt Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma 

bagātību, baudot daudzveidīgu koncertu programmu.  
 

PEPT ikgadēji ir veltīts kādai konkrētai tēmai, kuru dalībnieki padziļināti pēta vietējo tradīciju 

kontekstā. 2017. gada tēma ir “Zinu, zinu tēva sētu”. Dalībnieki visa mācību gada garumā ir 

piedalījušies reģionālajos sarīkojumos, mācījušies dziesmas, dejas un rotaļas. Nacionālajā 

sarīkojumā bērniem un jauniešiem ir iespēja dalīties mācību procesā apgūtajā pieredzē. 

Svētku programma dalībniekiem piedāvā ļoti daudzveidīgas kopsadarbības formas, piemēram, 

interaktīvas darbnīcas, muzicēšanu, rotaļas, spēles, dejas, koncertus, priekšnesumus Dzērbenē, 

Taurenē, Vecpiebalgā un tuvākajā apkārtnē. 

 

Svētku atklāšanas koncerts notiks sestdien, 5. maijā plkst. 11.00, Vecpiebalgā, Latvijas 

Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Vecpiebalgas filiālē “Vēveri”. Koncertā piedalīsies PEPT 

2017. gada labākās folkloras kopas un individuālie izpildītāji. Plkst. 15.00 “Vēveros” pie 

vējdzirnavām notiks dalībnieku koncerts, kas ietver folkloras kopu individuālās programmas. 

Savukārt plkst. 18.00 vienlaicīgi trīs vietās notiks PEPT 2017 folkloras konkursu uzvarētāju 

koncerti – Dzērbenes baznīcā, Vecpiebalgas baznīcā, Taurenes kultūras namā. Svētdien, 6. 

maijā, svētkus noslēgs Novadu koncerts Dzērbenes Augstajā kalnā. Koncerta sākums plkst. 

11.00.  

 

“Pulkā eimu, pulkā teku” ir nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas programma, kuras 

galvenais uzdevums ir aktualizēt paaudzēs krātā mantojuma – īpaši nemateriālā kultūras 

mantojuma - prasmju, iemaņu, stāstu, dziesmu, melodiju, deju, ēdienu recepšu un dzīves 

gudrību - pielietojuma iespējas šodien, šeit un tagad katram no mums, atbildīgi saglabāt un 

attīstīt, nododot tālāk. Nemateriālais kultūras mantojums tiek apgūts dažādos folkloras žanros: 

bērni un jaunieši mācās dziesmas, dejas un rotaļas, šogad īpaši pievēršoties Vidzemes 

tradīcijām, jo nacionālais sarīkojums notiek Vecpiebalgas novadā, kas plaši pazīstams ar 

savām amatniecības tradīcijām, īpaši vilnas un linu apstrādes jomā, dažādām aušanas, ratiņu 

dreijāšanas iemaņām, ēku būvniecības un tirgošanās prasmēm. 
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PEPT nacionālo sarīkojumu organizē Valsts Izglītības satura centrs sadarbībā ar kultūras 

biedrību “Aprika”.  

Pasākumu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, Vecpiebalgas novada pašvaldība un Latvijas 

Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs. 

Vairāk par pasākumu lasīt: www.facebook.com/PEPT30 

Ieeja bez maksas. 
Pasākuma kontaktpersona - Māra Mellēna, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv. 

Pasākuma programma šeit - 

http://visc.gov.lv/intizglitiba/dokumenti/folklora/2017_pept_programma.pdf  

 

Papildu informācijai: 

Diāna Āboltiņa 

Valsts izglītības satura centrs  

sabiedrisko attiecību speciāliste 

Tālrunis: 67212415 

E - pasts: diana.aboltina@visc.gov.lv  
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