
Rīgas 173. pirmsskolas izglītības iestādes  

projekts “Pašu radīti svētki” 

 

Rīgas Izglītības un metodiskā centra organizētais projekts “Atbalsts 

kompetenču pieejas īstenošanai pirmsskolā” sniedz iespēju piešķirtos finanšu 

līdzekļus izmantot tam, lai pilnveidotu visa pedagoģiskā kolektīva profesionālo 

kompetenci jautājumos, kas katrai pirmsskolas izglītības iestādei ir svarīgi.  

 

Viens no galvenajiem Rīgas 173. pirmsskolas izglītības iestādes 

audzināšanas darba uzdevumiem šajā mācību gadā ir izglītojamo iepazīstināšana 

ar latviešu tradicionālo kultūru un svētku svinēšanas tradīcijām, tāpēc 

pieteicām dalību projektā, lai: 

1) pilnveidotu iestādes pedagogu profesionālo kompetenci, praktisko pieredzi, 

gūtu jaunas idejas un  pedagogi varētu patstāvīgi iepazīstināt izglītojamos ar 

mūsu tautas kultūrvēsturisko mantojumu un latvisko svētku svinēšanas 

tradīcijām; 

2) piedaloties svētku svinēšanā iestādē, uzklausot vienaudžu stāstus par svētku 

svinēšanas tradīcijām katrā ģimenē, bērni paplašinātu savu pieredzi, grupās 

tiktu veidotas savas, jaunas tradīcijas. 

 

Sākotnēji plānojām projekta aktivitātes organizēt klātienē – praktiski 

apgūstot jaunas rotaļas, mācoties gatavot telpu dekorus no dabas materiāla, 

izspēlējot rituālus un apmeklējot nodarbības Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas 

muzeja programmas “Nu atnāca Ziemassvētki” ietvaros, taču valstī noteikto 

ierobežojumu dēļ, plānus vajadzēja mainīt. 

1. att. Skolēni svin Ziemassvētkus 

 

Ziemassvētkiem gatavojāmies pašu spēkiem: sadarbībā ar vecākiem 

iestādē tika izveidota pašgatavotu eglīšu izstāde. Vecāko un sagatavošanas grupu 

bērni gatavoja grāmatiņas par savas ģimenes svētku svinēšanas tradīcijām un 



prezentēja tās vienaudžiem. Tā stāstot un uzklausot, pētot ilustrācijas grāmatiņās, 

bērni paplašināja savu svētku svinēšanas pieredzi. Tika realizētas arī bērnu idejas 

grupas telpu dekorēšanā (skat. 1.att.). 

 

Jaukākais un emocionāli piepildītākais izvērtās Bluķa vilkšanas 

pasākums (skat. 2. att.) : izvērtējot aizvadītā gada jaukākos un ne tik jaukos 

notikumus, bērni grupās uz malkas pagalēm zīmēja (vai jaunākajās grupās 

vienkārši krāsoja) notikumus un rakstura iezīmes no kurām gribētos atvadīties 

jaunajā gadā. Šīs pagales tika piestiprinātas lielajam bluķim, kuru dziedot un 

rībinot dažādus skaņu rīkus izvilkām cauri visai teritorijai, cauri katras grupas 

rotaļu laukumam un noslēgumā sadedzinājām ugunskurā – lai nav vairs bēdas 

un  slimības, lai pāri paliek prieks, sirsnība un labestība. Šīs jaukās sajūtas 

apliecinājām dekorējot lielo egli mūsu teritorijā, kuras zaros katrs bērns iekāra 

paša gatavotu virteni vai rotājumu no sēkliņām, riekstiem un taukiem – tā parādot 

rūpes par putniņiem, kuri katru dienu atlido  ciemos pie mums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. att. Skolēnu Bluķu vilkšanas pasākums 

 

Lai labāk iepazītu Meteņu tradīcijas, kā lektori uzaicinājām LU profesori, 

vairāku grāmatu autori un latviešu tradicionālās kultūras pētnieci Guntu Siliņu-

Jasjukeviču, kura informēja par pavasara sagaidīšanas rituāliem latviešu kultūrā, 

sniedza praktiskus ieteikumus kā atzīmēt Meteņdienu ar pirmsskolas vecuma 

bērniem. Kā atzina vairāki pedagogi pēc pirmās semināra nodarbības - tas 

rosināja aizdomāties par to, ka katrai darbībai, ko mēs veicam tradicionālo svētku 

laikā, ir sava simboliska nozīme. Tas bija aizraujoši, tas rosina pētīt un izzināt. 

 

 

Rakstu sagatavoja par projekta “Pašu radīti svētki” vadītāja, 

Rīgas 173. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece Vita Kaļva 


