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Projekts  
Akceptēts Dziesmu un deju svētku  

mākslinieciskās padomes sēdē  
02.02.2017. 

XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki 
2018. gada 30. jūnijs–8. jūlijs 

Diena Pasākums Potenciālā norises vieta 

20. jūnijs–
2. septembris 

Tautas lietišķās mākslas izstāde Rīgas izstāžu zāle “Rīgas mākslas telpa” 

2., 3. jūnijs “Koru kari” – koru finālkonkurss* Latvijas Universitātes Lielā aula 

2. jūnijs Pūtēju orķestru konkurss* Koncertzāle “Lielā ģilde” 

3. jūnijs Deju kolektīvu konkurss* Dailes teātris 

SVĒTKU NEDĒĻA 

Sestdiena, 
30. jūnijs 

Kokļu ansambļu konkurss Rīgas Latviešu biedrības nams 

Garīgās mūzikas koncerts Doma baznīca 

 Virsdiriģentu un virsvadītāju godināšana Viestura dārzs (Dziesmu svētku parks) 

Svētdiena,  
1. jūlijs 

Pūtēju orķestru “Karoga gājiens”  No Rīgas Latviešu biedrības nama pa 
Raiņa bulvāri līdz Brīvības piemineklim 

Svētku dalībnieku gājiens, atklāšana No Brīvības pieminekļa pa Brīvības ielu 
līdz Dailes teātrim 

Pirmdiena,  
2. jūlijs 

Kokļu mūzikas koncerts Doma baznīca vai Sv. Jēkaba katedrāle 

Vokālo ansambļu konkurss RKTMC “Mazā ģilde” 

Senioru koru koncerts Doma laukums vai cita piemērota vieta 

Deju II programmas koncerts Arēna “Rīga” 

Otrdiena, 
3. jūlijs 

Tautas mūzikas koncerts Kongresu nams 

Pūtēju orķestru latviešu oriģinālmūzikas 
koncerts  

Koncertzāle “Lielā ģilde” 

Trešdiena, 
4. jūlijs 

Amata meistaru darinājumu gadatirgus Vērmanes dārzs 

Vokālo ansambļu garīgās mūzikas koncerts Sv. Jāņa baznīca 

Pūtēju orķestru koncerti baznīcās 
 

Rīgas Sāpju Dievmātes baznīca,  
Sv. Jēkaba katedrāle, Sv. Mārtiņa, Jēzus, 
Torņakalna baznīca 

Ceturtdiena,  
5. jūlijs 

Amata meistaru gadatirgus  Vērmanes dārzs 

Mazākumtautību diena Vērmanes dārzs 

Vokālo ansambļu laicīgās mūzikas koncerts  Kinoteātris “Splendid Palace” 

Latvijas amatierteātru izrādes Dailes teātra Mazā zāle un Kamerzāle 

Kokļu ansambļu koncerts* Dailes teātra Lielā zāle 
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Vokāli simfoniskās mūzikas koncerts Arēna Rīga 

Deju lieluzveduma “Māras zeme” 
ģenerālmēģinājums (ar skatītājiem) 

Daugavas stadions 

Piektdiena,  
6. jūlijs 

Kapelu maratons Vērmanes dārzs 

Latvijas amatierteātru izrādes Dailes teātra Mazā zāle un Kamerzāle 

Mazākumtautību labāko kolektīvu 
koncerts 

Dailes teātra Lielā zāle 

Pūtēju orķestru dižkoncerts Doma laukums vai cita piemērota vieta 

Deju lieluzvedums “Māras zeme” Daugavas stadions 

 Latviešu tautas tērpu skate un uzvedums Laukums pie Brīvības pieminekļa vai cita 
piemērota vieta 

Sestdiena, 
7. jūlijs 

Amatu meistaru gadatirgus Vērmanes dārzs 

Bērnu vokālo ansambļu koncerts  Dailes teātra Lielā zāle 

Vokālo ansambļu ielu koncerti Vecrīga (piemērotas vietas, laukumi) 

Pūtēju orķestru koncerti Rīga (piemērotas vietas, laukumi) 

Folkloras diena. 
Bērnu folkloras kopu koncerts 

Vērmanes dārzs / Latvijas Etnogrāfiskais 
brīvdabas muzejs 

Deju lieluzvedums “Māras zeme”, svētku 
dalībnieku balle 

Daugavas stadions 

Noslēguma koncerta “Zvaigžņu ceļā” 
ģenerālmēģinājums (ar skatītājiem) 

Mežaparka Lielā estrāde 

Svētdiena, 
8. jūlijs 

Amatu meistaru gadatirgus Vērmanes dārzs 

Noslēguma koncerta “Zvaigžņu ceļā” 
ģenerālmēģinājums (ar skatītājiem)** 

Mežaparka Lielā estrāde 

Noslēguma koncerts “Zvaigžņu ceļā” Mežaparka Lielā estrāde 

Sadziedāšanās nakts  Mežaparka Lielā estrāde 

 
* tiks atkārtoti diskutēts starp nozarēm (dublējas dalībnieki) 
** tiks izvērtēta ģenerālmēģinājuma nepieciešamība 
 
Latvijas Nacionālais kultūras centrs 
Tālr. 67228985 
e-pasts: lnkc@lnkc.gov.lv  


