NOTIKUMU KALENDĀRS

ATKLĀŠANA
5. oktobrī plkst. 17.00 tirdzniecības parkā „ALFA” ar īpašu foto izstādi atklās pasākumu ciklu „Tā daļa manas
Rīgas”. Izstādes tapšanā piedalījās visas interešu izglītības iestādes sadarbībā ar fotogrāfu Jāni Romanovski.
Atklāšanas dienā apmeklētājiem būs iespēja piedalīties radošajās darbnīcās, ar muzikāliem priekšnesumiem priecēs
grupas Astro`n`out soliste Māra Upmane-Holšteine, kas pati reiz aktīvi iesaistījusies un līdzdarbojusies interešu
izglītības pulciņos Rīgā.

NOSLĒGUMS
28. oktobrī VEF Kultūras pilī notiks lielkoncerts „Tā daļa manis...”, kurā katrs apmeklētājs varēs izdzīvot un
piedzīvot savu daļu Latvijas. Koncertā roku rokā ar interešu izglītības kolektīviem un audzēkņiem piedalīsies arī grupa
Astro`n`out un Latvijas Radio 5 DJ Magnuss Eriņš. Biļetes uz lielkoncertu „Biļešu paradīze” tirdzniecības vietās un
www.bilesuparadize.lv.

NOTIKUMU APRAKSTI
6. oktobrī uz Āgenskalnu aicina bērnu un jauniešu vides izglītības centrs „Rīgas Dabaszinību skola”
(Ernestīnes iela 8A), kur no plkst. 10 līdz 16 apmeklētājus iesaistīs radošajās darbnīcās, foto orientēšanās sacensībās
pa Āgenskalnu, interaktīvās spēlēs un citās aktivitātēs.
Dienas programma:
Aktivitātes nosaukums

Aktivitātes apraksts

Aktivitātes īstenošanas laiks

.Radošās darbnīcas

Māksla, veidošana, izgatavošana,
eksperimenti, interaktīvas un izzinošas
nodarbības

Visas dienas garumā, no 10.00-16.00
Darbnīcas nomaina viena otru

Fotoorientēšanās

Ģimeņu spēle. Pēc fotoattēliem jāatrod
objekti Āgenskalnā un, atrodot tos, jāizpilda
uzdevumi. Dalībnieki saņems balvas.

Visas dienas garumā, no 10.00-16.00

Interaktīvas spēles

Centra dārzā tiks uzstādītas spēles dažāda
vecuma bērniem.

Visas dienas garumā, no 10.00-16.00

Fotostūrītis

Centra teritorijā būs speciāla vieta, kur
individuāli vai ar ģimenēm, uz augu fona
uzņemt interesantas fotogrāfijas.

Visas dienas garumā, no 10.00-16.00

Tēja pie ugunskura

Centra teritorijā pie ugunskura ciemiņi tiks
cienāti ar ekoloģisku tēju.

Visas dienas garumā, no 10.00-16.00

6. oktobrī Torņakalnā bērnu un jauniešu centrā (BJC) „Altona” (Altonavas iela 6) plkst. 12 būs iespēja piedalīties
piemiņas plāksnes „Torņakalna Latviešu palīdzības biedrība” atklāšanā pie BJC “Altona” ēkas Altonavas ielā 6, tāpat
plkst. 13 tiks dots starts orientēšanās sacensībām „Torņakalna pērles”. Dienas noslēgumā apmeklētājus gaidīs
muižkunga sarūpētā zupa, rotaļas un spēles kopā ar BJC „Altona” audzēkņiem un skolotājiem.
Dienas programma:
Laiks

Aktivitātes apraksts

12.00

Piemiņas plāksnes “ Torņakalna Latviešu palīdzības
biedrība” atklāšana pie BJC “Altona” ēkas Altonavas ielā 6,
Rīgā

12.30

Izstādes “Torņakalns – tā daļa mūsu Rīgas” atklāšana

13.00

Fotoorientēšanās sacensības “Torņakalna pērles”

15.00

“Altonas” muižkunga cienasts
Sadziedāšanās un rotaļas BJC “Altona” zālē ( latv. tautas
dziesmas un rotaļas).

15.30

Fotoorientēšanās sacensību rezultātu paziņošana.

9. oktobrī BJC „IK Auseklis” (Silciema iela 3) no plkst. 15 līdz 19 būs iespēja izzināt Juglas apkārtni. Dienas
aktivitāšu piedāvājumā radošās darbnīcas, izstādes par Juglas apkārtni un spēles lieliem un maziem apmeklētājiem.
Dienas programma:









Juglas un tās apkārtnes izpētes informatīvi materiāli (planšetes);
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņu radošo darbu izstāde – “Mani darbi Latvijas
simtgadei” un radošais pētījums par Juglu un tās apkārtni ( izstāžu zāle);
Bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkurss – izstāde “Jugla – tā mana daļa Rīgas” atklātnē (izstāžu zāle);
DARBNĪCAS:
o Kopdarbs –lielformāta darbs - brīvais zīmējums - Juglas kartes (ielu labirinti, māju un ielu vārdu
zīmējumi);
o “Auduma apdruka” (Auduma apdruka ar tekstilkrāsām) – veltījums R. Hiršam, “Rīgas auduma”
dibinātājam;
o “Papīra lietas” – darbs ar papīra šabloniem izmantojot Sizzix aparātu; veidojam kolāžu, kartiņu,
mandalu – veltījums Juglas papīrfabrikai;
o “Pie Gudrās Pūces” – Saceri Juglai dzeju un raksti to glīti” – sacerēt dzejoli, trīsrindi vai haiku un
raksti to kaligrāfiski ar spalvu un tušu
o “Diegu darbnīca” – Darbojas ar linu diegiem, materiālu, veido rotas, piespraudes - veltījums
Strazdumuižas linu manufaktūrai.
o “Juglas raksti” – Saules krāsas vitrāžā Juglas māju logos;
o “Loci origami” – izloci sirdi sev un Latvijai.
Aktivitāte Juglas Minimotormuzejā!
Darbojas – MĪMI un fotostūrītis!
Sporta aktivitātes, spēles, atrakcijas!

11. oktobrī no plkst. 17 līdz 20 Rīgas Jauno tehniķu centrā (Bauskas iela 88) no jauna atdzims Bišumuižas tirgus.
Pasākums notiks 19. gadsimta noskaņās, būs iespēja apskatīt vizuāli plastiskās mākslas izstādi, Rīgas Jauno tehniķu
centra pulciņu skolotāji apmeklētājiem būs sarūpējuši arī dažādas tematiskas nodarbes saistībā ar Bišumuižas tirgus
vēsturi.
Dienas programma:
Bišumuiža ir vēsturiska Rīgas pilsētas apkaime. Tā sākusi veidoties ap 1773. gadā celto Bišu muižu . Bišumuižas
apkaimes robežas ir Bišumuižas grāvis, Bauskas iela, pilsētas robeža, Ziepniekkalna iela, Doles iela. Zemes gabalā
Bauskas ielā 121, līdz 20. gadsimta 20. gadiem, atradās Bišumuižas tirgus. Torņakalnam sava tirgus laukuma nebija
līdz pat 1912. gadam, kad to atvēra Telts ielā. Līdz tirgus laukuma atvēršanai Torņakalna iedzīvotāji iepirkties devās
uz Āgenskalna vai Bišumuižas tirgu. 11. Oktobrī Rīgas Jauno tehniķu centrs piedāvā apmeklēt pasākumu „Bišumuižas
tirgus” "Tā daļa manas Rīgas" ietvaros.
Pasākuma sākums plkst.17.00 Bauskas ielā 88. Pasākums sāksies ar vizuāli plastiskās mākslas izstādes atklāšanu par
Bišumuižas tirgu. Pēc izstādes atklāšanas apmeklētājiem būs iespēja apmeklēt jaunizveidoto Bišumuižas tirgu. Rīgas
Jauno tehniķu centra pulciņu skolotāji apmeklētājiem būs sarūpējuši dažādas tematiskas nodarbes saistībā ar tirgus
vēsturi. Pasākuma noslēgums plkst. 20.00

12. oktobrī BJC „Rīgas Skolēnu pils” (Krišjāņa Barona iela 99) no plkst. 12 līdz 18 aicinās iet pa Barontēva takām,
ritinot tautasdziesmu kamolīšus, kuri stāstīs par iestādes kolektīvu darbību un vērtībām. Gaidāmas dažādas atraktīvas
un radošas aktivitātes, kā arī koncerts.
Dienas programma:
Skolēnu pils savu daļu Rīgas meklēs saistībā ar šo ēku, ielu un Krišjāņa Barona veikumu. Skolēnu pils katrs logs ir kā
Dainu skapja lādīte, kuru paverot, ritinās ārā tautasdziesmas kamolīši, kuri stāsta par iestādes kolektīvu darbību un
vērtībām. Pasākuma laikā apmeklētāji varēs izstaigāt 7 takas, pa kurām ritināt Dainu kamolus: Spēka taka, Viedā taka,
Mākslu taka, Teātra taka, Deju taka, Dziesmu taka un Senā (zemzemes) taka.

13. oktobrī ar vērienīgu dienas programmu no plkst. 12 līdz 16 ciemos uz Latgales priekšpilsētas labirintiem aicina
BJC „Daugmale” (Jēkabpils iela 19A). Pasākuma laikā apmeklētājiem būs iespēja iepazīt BJC „Daugmale” tuvāko
apkaimi, izstaigājot Miera dārzu un Kluso dārzu, Jēkabpils, Daugavpils, Kalupes un Katoļu ielas, atrast iztrūkstošos
faktus orientēšanās aktivitātē. Darbosies arī vairākas radošās darbnīcas, kā arī ar izglītojošām spēlēm pasākumu
kuplinās biedrība „Cita Rīga”.
Dienas programma:
Pasākuma laikā aicina iepazīt tuvāko apkaimi – izstaigājot Miera dārzu un Kluso dārzu, Jēkabpils, Daugavpils, Kalupes
un Katoļu ielas, atrast iztrūkstošos faktus orientēšanās aktivitātē.
Sākam ar tuvāko, bet turpinām izpēti līdz pat zvaigžņotajām tālēm, iesaistoties radošajā darbnīcā – spēlē “Ceļvedis
zvaigžņotās debess izpētē”.
Pasākumu bagātinās arī biedrības “Cita Rīga” radoši izglītojošas spēles, kas ļaus iepazīt Daugavas promenādi ar tās
krāšņo dabas daudzveidību un apskates objektiem.
Radošajās darbnīcās ikvienam būs iespēja izveidot magnētiņu līdzi ņemšanai, iemēģināt pirkstu veiklību smilšu
darbnīcā, iesaistīties kopējas gleznas radīšanā uz kanvas u.c. darbnīcās, kurās būs nepieciešama izdoma un darboties
prieks. Tehniskajā jaunradē ikvienam būs iespēja uzzināt un izmēģināt, kas ir kartings un kā ar to pārvietoties;
sportiskajās aktivitātēs pierādīt savu spēku un izveicību virves vilkšanā un līdzsvara noturēšanā uz virves.
Pasākumā būs iespēja ne tikai darboties, bet arī ieskatīties krāsainajā Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” mūzikas,
dziedāšanas un deju dzīvē.
16. oktobrī Centra rajonu aicina izzināt pamatskola „Rīdze” (Kr. Valdemāra iela 2). No plkst. 17 apmeklētājus gaidīs
dažādas interaktīvas spēles, kas veltītas Rīgai, tāpat tiks atklāta vizuāli plastiskās mākslas izstāde „Soļi”, kuru veidojuši
pamatskolas „Rīdze” skolēni iedvesmojoties no tuvākās apkaimes – Bastejkalns, Latvijas Nacionālais teātris, Kronvalda
parks, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs u.c. vietām un personībām. Plkst. 18 skolas lielajā zālē sāksies koncerts
„Soļi”.
Dienas programma:
Pamatskola „Rīdze” ir dažu soļu attālumā no skaistās Vecrīgas, Bastejkalna, Kronvalda parka, Latvijas Nacionālā
teātra, Mākslas muzeja, Mākslas akadēmijas - šo uzskaitījumu varētu turpināt un turpināt. Līdz daudzām Rīgas
“pērlēm” no Valdemāra ielas 2 ir tikai daži soļi… Tāpēc iesim – domās, dziesmās, dejās, mākslā un dzejā.
Vizuālās un lietišķās mākslas izstāde “Soļi” tiks izvietota skolas vestibilā un trepēs. Piedalās interešu izglītības vizuālās
un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņu darbi, kas veltīti vietām, kas ir blakus mums. Tēmas:
1.
Kronvalda parks un “Vienprātībā mazas lietas zeļ”.
2.
Bastejkalns.
3.
Latvijas Nacionālais teātris.
4.
Rīgas pils un Latvijas Banka.
5.
Krišjāņa Valdemāra iela.
6.
No akas līdz Daugavai. Rīgas ūdens…
7.
Jēkabs. Laukums, iela, kazarmas un baznīca.
8.
Dzīvojam starp bulvāriem. Zigfrīds Anna Meierovics. Jānis Rainis. Brīvības bulvāris. “Tēvzemei un brīvībai”.
9.
Latvijas Mākslas akadēmija un Latvijas Nacionālais mākslas muzejs.
No 17.00 – 18.00 – interaktīvās un citas spēles, kas veltītas Rīgai, senās Rīgas našķi pasākuma dalībniekiem, izstādes
atklāšana un apskate.
Plkst. 18.00 Koncerts “Soļi” Lielajā zālē. Piedalās “Rīdzes” deju kolektīvi, dziedošie kolektīvi un solisti, vārda mākslas
pulciņu audzēkņi.

17. oktobrī BJC „Laimīte” (Sarkandaugavas iela 24) no plkst. 18 līdz 20 aicina iedzīvotājus iepazīt savu apkaimi un
tās cilvēkus ar foto un iedzīvotāju stāstiem simts gadu griezumā. Pasākums notiks sadarbībā ar Sarkandaugavas
bibliotēku, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja “Dauderi” nodaļu, Sarkandaugavas attīstības biedrību un Aldara muzeju.
Dienas programma:
Muzikāli literārs pasākums “Mana piederība vietai”
pie balti klāta svētku galda.
Aktivitātes apraksts

Laiks
17.50 –
18.00

Pulcēšanās pie svētku galda ( latviešu nacionālie ēdieni – rupjmaize, piens, medus, pupas, zirņi, utt.)

Tikšanās ar Sarkandaugavas lepnumu.

18.00

18.10

Stāstu laiks ( par cilvēkiem kuri dzīvojuši un veidojuši Sarkandaugavas vidi), sadarbībā ar
Sarkandaugavas bibliotēku, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja “Dauderi” nodaļu, Sarkandaugavas
attīstības biedrību¸ Aldara muzeju,
Stāstu tēmas – “Rezidences stāsts”, ”Muzeja stāsts” “Alus stāsts”, “Baznīcas stāsts”, “Slimnīcas
stāsts”, “Bibliotēkas stāsts”, “Skolas stāsts”, “Rūpnīcas stāsti”
Kino stāsts par “Sarkandaugavas ielu” no TV raidījuma „Ielas garumā”. Brīvajā mikrofonā iedzīvotāju
stāsti. Stāstu garums ne ilgāk kā 5.min.
Stāstu starplaikos dzejas, prozas lasījumi par Rīgu, Sarkandaugavu un fona mūzikas fragmenti
dziesmās par Rīgu “Rīga skaņu stāstos”.
Ātrā viktorīna “Vai tu zini, ka…”.

No 1. līdz
17.oktobrim
plkst. 12.00
– 20.00

Izstāde “Tad un tagad” (Sarkandaugavas nozīmīgākās vietas).
Izstāde apskatāma darba dienās

18. oktobrī tehniskās jaunrades namā „Annas 2” (Annas iela 2) no plkst. 16 līdz 19 aicinās apskatīt zinātnes centra
„Tehnoannas pagrabi” ekspozīciju, iziet labirintu, kā arī piedalīties atrakcijā „Spoguļi vidē”.
Dienas programma:
Tehniskās jaunrades nams „Annas 2” un BZC „Tehnoannas pagrabi” ir vieta Rīgā, kur apgūst zinātniskas,
mākslinieciskas un tehniskas ievirzes kvalitatīvu un profesionāli orientētu interešu izglītību. Pasākuma ietvaros tiks
organizēta ekskursija pa TJN „Annas ” darbnīcām, studijām, tikšanās ar profesionālu autorprogrammu vadītājiem.
Iespēja uzzināt par iespējamo izglītību nākotnē.
Zinātnes centrs „Tehnoannas pagrabi”, pirmais Baltijas valstīs:

Ekspozīcija

labirints

planetārijs (no 1995.gada)

iespēja iepazīties un pierakstīties uz BZC Tehnoannas pagrabi apmeklējumu un diskutēt par zinātnes
un izglītības mijiedarbību ekspozīcijā
Atrakcija „Spoguļi vidē”



Par un ap to, arī greizie spoguļi
Sajust sevi citādi

20. oktobrī BJC „Bolderāja” (Flotes iela 8) iesaistīs vērienīgās pilsēt-orientēšanās sacensībās „Mana Rīga, mana
Daugavgrīva”, iepazīstot un no jauna atklājot Daugavgrīvas un Bolderājas vides un kultūras objektus.
Dienas programma:
Pasākuma mērķis un uzdevumi:
1.
Kurzemes mikrorajona iedzīvotājus un citus interesentus aizraujošā un interesantā veidā iepazīstināt ar
Daugavgrīvas un Bolderājas vides un kultūras objektiem.
2.
Noskaidrot stiprākās komandas pilsēt-orientēšanās sacensībās.
3.
Ieinteresēt ģimenes, bērnus un jauniešus piedalīties aktīvos pasākumos un saturīgi pavadīt brīvo laiku.
Pasākuma laiks, vieta: 2018.gada 20.oktobrī plkst.12:00 Bērnu un jauniešu centra “Bolderāja” pagalmā (Flotes iela 8).
Pieteikumi: Sacensību dienā brīvi izveidotas komandas reģistrējas sacensībām, norādot komandas nosaukumu, visus
komandas dalībnieku vārdus un uzvārdus.
23. oktobrī BJC „Mīlgrāvis” (Baltāsbaznīcas iela 14) no plkst. 14 līdz 18 aicina aktīvi pavadīt dienu radošajās
darbnīcās un iesaistīties dažādās sporta spēlēs, arī fotoorientēšanās sacensībās.
Dienas programma:

Laiks

Aktivitātes apraksts

14.00-18.00
14.00-16.00

BJC „Mīlgrāvis” audzēkņu darbu izstāde „Vecmīlgrāvja stāsti”
Sporta spēles
Datorgrafikas, gaismas lukturīšu, atklātņu, ādas rotu un apgleznotu grāmatzīmju,
ģipša atlējumu un gratāžas darbnīcas, kā arī gleznotava.
Fotoorientēšanās
Skolas ēkas stāsti (Viktors Tetters)
Zivju zupas degustācija
Koncerts.
A.Dombrovska mūzikas skolas audzēkņu priekšnesumi.
BJC “Mīlgrāvis” šūšanas un tērpu modelēšanas, mākslas vingrošanas pulciņu
audzēkņu priekšnesumi

14.00-17.00
14.00-17.00
15.00-16.00
16.00

17.00

24. oktobrī BJC „Zolitūde” (Ruses iela 13) no plkst. 12 līdz 16 rotāsies zem Zolitūdes varavīksnes. Dienas
programmā astoņas dažādas radošās darbnīcas un aktivitātes, tāpat būs apskatāmas vairākas tematiskās izstādes.
Dienas programma:
1. Tematiskas izstādes iestādes telpās:
 Foto izstāde par mikrorajona vēsturi “Skats caur vēstures prizmu”.
 Lego pulciņa audzēkņu radošo darbu izstāde “Uzcel savu Zolitūdi!”.
 Vizuālās mākslas un Zīmēšanas pulciņa audzēkņu radošo darbu izstāde “Uzzīmē Zolitūdi!”.
 Zolitūdes vēsture katram garāmgājējam - “Logu stāsti”.
 Izstāde “Mūsu hobiji”.
2. Radošās darbnīcas apmeklētājiem:
 “Lidojam!” (lidmašīnas veidošana no krāsainiem knaģīšiem).
 “Ziedi no Zolitūdes dārziem un pļavām” (pērļošana/citas tehnikas).
 “Radi sev!” (krāsainas rokassprādzes darināšana no stikla pērlītēm).
 Zīmēšanas darbnīca mazākajiem.
3. Radošās darbības un citas aktivitātes:
 Radošais foto stūrītis “Es biju Zolitūdē”.
 “Zolitūdes karuselis” (zināšanu viktorīna/loterija) .
 ”Varavīksnes koks” (labo novēlējumu vieta).
 “Nāc ciemos!” (pārsteigumu vieta).

25. oktobrī BJC „Kurzeme” (Imantas iela 11A) no plkst. 15 līdz 19 būs iespēja iepazīt Imantu laikmeta griežos.
Iestādes telpās būs iespējams apskatīt izstādi „No sendienām līdz mūsdienām”, darbosies piecas tematiskās radošās
darbnīcas, aptverot laika posmu no 1920. gada līdz mūsdienām, tāpat apmeklētājus iesaistīs latviešu seno ziņģu, deju
un rotaļu mācīšanas darbnīcā. Plkst. 18 gaidāma teātra izrāde „Pašu audzināts” (pēc A. Alunāna).
Dienas programma:

Aktivitātes apraksts

Laiks

15.00-18.00

Piecas tematiskas radošās darbnīcas:
 1920. – 1940. gadi
 1940. – 1960. gadi
 1960. - 1980. gadi
 1980. - 2000. gadi
 2000. – 2020. Gadi
Latviešu seno ziņģu, deju un rotaļu mācīšanās darbnīca un retro foto
uzņemšana.

18.00
Teātra izrāde „Pašu audzināts” (pēc A. Alunāna)
No 1.
Izstāde “No sendienām līdz mūsdienām”.
septembra līdz
25. oktobrim
26. oktobrī mākslinieciskās jaunrades centrā „Praktiskās estētikas skola” (Andreja Saharova iela 35) no plkst.
14.30 līdz 17.30 apmeklētājus aicinās izzināt Pļavniekus laikmetu griežos. Būs iespēja apskatīt vizuālās mākslas
izstādi, iepazīstot Pļavnieku vēsturi laika posmā no 19.gs. līdz mūsdienām, darbosies trīs radošas tematiskās darbnīcas
un plkst. 16.30 sāksies iestādes audzēkņu koncerts.
Dienas programma:

Aktivitātes apraksts

Laiks

14.30-17.30

Vizuālās mākslas izstāde, iepazīstot Pļavnieku vēsturi laika posmā no
19.gs.beigām līdz mūsdienām.

Radošās darbnīcas:

14.30-17.30



podnieku darbnīca (19.gs. stilā)



sportiskās aktivitātes ar devīzi “Gatavs darbam un aizsardzībai” GDA
(20.gs.stilā)



16.30

.

vides dizaina darbnīca “Skats uz nākotni” (21. gs.stilā).

Mākslinieciskās pašdarbības koncerts

