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Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku mērķi

• Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšana un 
pārmantošana

• iespējas atbilstoši bērnu un jauniešu daudzpusīgajām 
interesēm un vēlmēm parādīt savu sniegumu un gūt vērtīgu 
pieredzi, attīstīt un pilnveidot dažādas iemaņas un prasmes

• patriotisma, nacionālās un valstiskās identitātes un valsts 
valodas stiprināšana, piederība savai skolai, novadam, pilsētai, 
valstij 

• dažādu Latvijas bērnu tautību un sociālo grupu, kā arī ārvalstu 
latviešu diasporas integrēšana  kopīgā kultūras vērtību un 
nemateriālā kultūras mantojuma apguvē



Dalībnieki

34 980 dalībnieki (bērni un jaunieši, kolektīvu vadītāji, atbildīgās 
pavadošās personas) no 115 pašvaldībām -
novadiem/republikas pilsētām, izņemot Aknīstes, 
Mērsraga, Sējas un Tērvetes novadus

568 speciālās izglītības iestāžu audzēkņi

700 profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi

287 latviešu diasporas dalībnieki no Īrijas, Lielbritānijas, Vācijas, 
Nīderlandes, Austrālijas, Beļģijas, Luksemburgas, 
Norvēģijas

408 ārvalstu viesi no Gruzijas, Vācijas, Igaunijas, Ķīnas, Francijas, 
Čehijas, Dānijas, Austrijas, Krievijas, Lietuvas



Svētku programma
• Svētku programmu veidoja 29 pasākumi (t.sk. ģenerālmēģinājumi un 

koncerti, izstāde, piemiņas pasākumi, koru un pūtēju orķestru 
finālkonkursi, pūtēju orķestru defile programma) ielu koncerti un 
programma «Burtiski burvīgs burziņš» Vērmanes dārzā

• 16 pasākumi – koncerti un koncertu ģenerālmēģinājumi ar biļetēm 

• 63 228 skatītāji (ar sēdvietām)

• Bez maksas pasākumi Rīgas Latviešu biedrības namā, pie Brīvības 
pieminekļa, Viesturdārzā, Vērmanes dārzā, ielu koncerti (Vērmanes dārzā, 
Spīķeru kvartālā, Kalnciema kvartālā, pie k/p «Ziemeļblāzma», Krasta Lido, 
stacijas laukumā pie t/c Origo, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, LU 
Botāniskajā dārzā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā)

• Visi svētku koncerti un pasākumi tika translēti LTV1 un LTV7, svētku laikā 
katru dienu – svētku dienasgrāmata, pūtēju orķestru un koru finālkonkursi
– tiešraidē internetā ltv.lv; LR - simfoniskās mūzikas koncerta un 
Noslēguma koncerta tiešraides



Mūzika
Kori

Koru finālkonkurss

Garīgās mūzikas koncerts «Lūgšana Latvijai» Sv.Pētera baznīcā 

Noslēguma koncerts «Manā dziesmā Tu..» Mežaparka Lielajā estrādē 

Pūtēju orķestri 

Pūtēju orķestru finālkonkurss

Pūtēju orķestru lielkoncerts «Taures sauc» izstāžu centrā Ķīpsalā

Pūtēju orķestru defile pie Brīvības pieminekļa 

Simfoniskie orķestri 

Bērnu simfonisko orķestru koncerts «Tūkstošbalsu simfonija» Lielajā ģildē

Mazie mūzikas kolektīvi 

Tautas mūzikas koncerts «Lai balstiņas tālu skan» koncertzālē «Rīga» 

Kokļu mūzikas koncerts «Mana skārienjūtīgā kokle» Lielajā ģildē 



Deja
Tautas deja
Tautas deju laureātu koncerts Dailes teātrī 
Tautas deju lielkoncerts «Līdz varavīksnei tikt!» Daugavas stadionā (3 koncerti)

Mūsdienu deja
Mūsdienu deju lielkoncerts «Te mēs es@m» izstāžu centrā Ķīpsalā (2 koncerti)

Folklora
Rotaļu programma «Rotaļu raksti» 
Folkloras konkursu laureātu koncerts «Gudru ņēmu padomiņu» 
Folkloras kopu koncertprogrammas 
Folkloras kopu novadu programmas 

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla 
Izstāde «Viss atstāj nospiedumu pēdas» Dzelzceļa vēstures muzejā 
Tērpu kolekciju skate «Burts-raksts-ornaments» Rīgas Latviešu biedrības namā 
Radošās darbnīcas Vērmanes dārzā 



Burtiski Burvīgs Burziņš Vērmanes dārzā 
Koncerts «Mēs rakstām sevi Dziesmusvētkos» speciālās izglītības iestāžu 
audzēkņiem 
Profesionālās izglītības iestāžu jauniešu radošais pasākums «Radi, rādi, raidi!» 
Vokāli instrumentālo, instrumentālo ansambļu un popgrupu koncerts 
Ielu teātru performances
Skolu teātru brīvdabas izrādes 
Teātra sports parāde 
Latviešu diasporas bērnu koncerti 
Ārvalstu viesu kolektīvu koncerti 

Svētku atklāšana - Svētku atvēršana

Svētku dalībnieku gājiens

Ielu koncerti 



Svētku mākslinieciskais sniegums 

• mērķtiecīgs, plānveidīgs darba rezultāts starpsvētku periodā

• svētku dalībnieku labā sagatavotība, prieks un gandarījums 
par paveikto

• augsts mākslinieciskā izpildījuma līmenis svētku koncertos

• atzinība no profesionāliem mūzikas, dejas un mākslas 
vērtētājiem, diriģentiem un virsvadītājiem, skatītājiem



Iesaistītās institūcijas un organizācijas

• Konstruktīva un savlaicīga sadarbība ar valsts institūcijām – IeM 
(VUGD, VP, DP), NMPD, PVD, LNKC, NEPLP, LTV, LR, Zemessardze

• sadarbība ar pašvaldībām - svētku koordinatoriem, Rīgas pilsētas 
domi un struktūrvienībām (Izglītības, kultūras un sporta 
departamentu, Satiksmes departamentu, Pašvaldības policiju, Rīgas 
pilsētas Būvvaldi, «Rīgas satiksmi», «Rīgas Meži» (Mežaparks, 
Bastejkalns, Vērmanes dārzs, Viesturdārzs), Rīgas interešu izglītības 
metodiskais centrs u.c.)

• NVO - Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācija, Latvijas Skautu un gaidu 
centrālā organizācija, tradicionālās kultūras biedrība «Aprika», 
Latviešu tautas mākslas savienība, Junior Achievement - Young 
Enterprise Latvija (JA-YE Latvija), Invalīdu un viņu draugu apvienība 
«Apeirons», Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrība «Dace» u.c.



Brīvprātīgie
Brīvprātīgie vecumā no 15 līdz 66 gadiem. Svētkos tika nodarbināti 310
brīvprātīgie, piesaistīti 46 projektiem un darbības jomām, piemēram, mantu,
caurlaižu un dalībnieku atribūtikas sadalē, koncerta vietu ierādīšanā,
informācijas un drošības centru apkalpošanā, ūdens izdalē un citos darbos
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Publikācijas/ziņas medijos
no 13.02.2015. - 30.07.2015. saskaņā ar ziņu aģentūras BNS datiem 
reģistrētas 9235 publikācijas/ziņas. Februārī (no 13.02.2015) - 207 

publikācijas, martā – 531, aprīlī – 612, maijā – 894, jūnijā – 1162, jūlijā – 5829.
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Preses un informācijas centri
• 2 preses centri:

no 5. līdz 13.jūlijam Radisson Blu Hotel Latvija telpās

11. un 12.jūlijā Mežaparka Lielās estrādes teritorijā

• Kopumā tika izsniegtas 727 tiešraides un akreditācijas kartes:

473 akreditācijas kartes mediju pārstāvjiem un fotogrāfiem 

254 tiešraides kartes Latvijas Televīzijai, Latvijas Radio un Kultfilmai (LMT 
Straume)

• darbojās 9 informācijas un drošības centri: 

galvenais info centrs Stacijas laukumā kopā ar pieci.lv tiešraides studiju

8 – galvenajās Svētku norišu vietās

• atnestas un reģistrētas 347 dažādas pazaudētās mantas, tai skaitā somas, 
mobilie telefoni, maki, tautastērpu detaļas, bumbas u.c.



Atbalstītāji
• Kārums – gandrīz 8 tonnas Kāruma sieriņi un mugursomiņas

• Swedbank - kakla lentes ar maciņu ID kartei, 50 stipendijas Svētku skolotājiem 500 
EUR apmērā 

• Latvijas dzelzceļš – atstarojošas aproces, informācijas un drošības centru darbības 
nodrošināšana

• Latvijas Valsts meži - mazajiem māksliniekiem zīmēšanas bloki un balvas laureātu 
kolektīviem – Tērvetes dabas taku apmeklējums

• LMT – interneta nodrošinājums svētku norišu vietās, svētku reportieru aprīkojums

• Latvenergo – interaktīvs vides objekts «Enerģijas stabules. Skaņu tilts» Bastejkalnā

• Pūres šokolāde - balvas laureātu kolektīviem, pirms Svētku Noslēguma koncerta 
Mežaparka estrādē visi koncerta dalībnieki saņēma saldu dāvanu - šokolādes 
trifeles

• Līvu akvaparks - balvas laureātu kolektīviem 

• Muzeji - balvas laureātu kolektīviem 

u.c.



Dažāda informācija (I)
• vienota ēdienkarte un tehnoloģiskās kartes 

• bez maksas 88 400 litri dzeramā ūdens nodrošināšana svētku 
norišu vietās

• 65 izglītības iestādēs Rīgā īslaicīgi izmitināti ap 25 tūkst. 
dalībnieku

• pašvaldību pavadošais personāls: 
90 mediķi,  
~ 150 pašvaldību policijas , Zemessardzes, apsardzes 

firmu pārstāvji 
VP pārstāvji īslaicīgās izmitināšanas vietās (virs 700 
dalībnieku) īslaicīgās izmitināšanas vietās Rīgā



Dažāda informācija (II)

• pašvaldību koordinatoru informēšana un izglītošana par 
svētku norisēm, organizatoriskajiem jautājumiem, 
dalībnieku drošību, veselību 6 sanāksmēs sagatavošanas 
posmā, 2 – svētku laikā

• izsniegtas  36 305 ID kartes dalībniekiem, organizatoriem, 
brīvprātīgajiem, viesiem

• pēc ID karšu statistikas :
1046 kolektīvu vadītāji, 945 pavadošās personas
pazaudēta 21 ID karte
papildus svētku laikā izgatavotas vēl 388 ID kartes



Krīzes situācijas svētku laikā

• Noslēguma koncerta ģenerālmēģinājuma pārtraukšana 
11.jūlija vakarā

• Svētku dalībnieku gājiena atcelšana 12.jūlijā

• Atbildīgo dienestu operatīva un saskaņota rīcība krīzes 
situācijas kontrolei un novēršanai, neradot haosu un 
paniku pēc ģenerālmēģinājuma pārtraukšanas



Risināmie jautājumi (I)
• Dalībnieku piedalīšanās tikai vienā svētku programmā (rada 

apdraudējumu bērnu un jauniešu daudzpusīgajām interesēm un 
vēlmei parādīt savu sniegumu, gūt daudzveidīgu pieredzi)

• Jāpalielina pavadošo atbildīgo personu skaits, iepriekš veicot viņu 
teorētisku un praktisku sagatavošanu rīcībai krīzes situācijās. 
Piesaistīt norises vietās konsultantus - bērnu psihologus

• Ar kolektīvu vadītāju starpniecību pievērst pastiprinātu uzmanību 
dalībnieku vecāku informēšanai par bērnu slodzi svētkos, sadzīves 
apstākļiem un citiem ar drošību un veselību saistītajiem 
jautājumiem 

• Dalībnieku disciplinētība un kārtība, personiskā atbildība un rūpes 
par savu veselību atbilstoši vecumposmam (padzerties, paēst, 
apģērbties atbilstoši laika apstākļiem, uzvilkt lietusmētelīti, uzlikt 
cepurīti, ievērot naktsmieru un citas viselementārākās sevis aprūpes 
lietas, nelaistīties ar dzeramo ūdeni utt.)



Risināmie jautājumi (II)
• Pasākumu norises vietās aizliegt neveselīgas pārtikas un dzērienu 

tirdzniecību

• Jāatsakās no sausās pārtikas sortimenta un siltā ēdināšana 
jānodrošina pasākumu norises vietās. Problēma, kā vienlaicīgi 
pabarot tūkstošiem dalībnieku, lai nerastos rindas un tas nekļūtu 
visiem apgrūtinoši

• Katrā pasākumā noteikt vienu augsta līmeņa speciālistu, kas 
pasākuma vietā vada štābu, koordinē visu atbildīgo dienestu 
vienotu rīcību pasākuma norises nodrošināšanai un ārkārtas 
situācijā pieņem lēmumu

• Dalībnieku īslaicīgās izmitināšana vietas – izglītības iestāžu 
neatbilstība

• Uzlabot krīzes situāciju komunikāciju



Vislielākais paldies visiem par milzīgo darbu, kas paveikts, 
lai svētki notiktu un sagādātu prieku mūsu bērniem! 

Paldies par atbalstu un atsaucību, izturību un 
pašaizliedzību svētku sagatavošanas un norises laikā!

Paldies visiem, kas dzīvoja līdzi un strādāja, lai mums 
kopīgi izdotos iecerētais! 

Paldies par labajiem vārdiem un vēlējumiem, paldies arī 
par konstruktīvu kritiku un ierosinājumiem turpmākajam 

darbam!

Paldies visiem svētku dalībniekiem un viņu vecākiem un 
atbalstītājiem! 



Vienmēr var vēlēties labāk.
Vienmēr var izdoties sliktāk.

Tas jokdaris, kas to kārto,
Nekad neko nesaskaņo.
Pie viņa ar kukuli nevar.

Viņš nešķiro asaras, smaidus... 



Paldies par uzmanību!


