
XII LATVIJAS SKOLU JAUNATNES 
DZIESMU UN DEJU SVĒTKI

Valsts izglītības satura centra
Neformālās izglītības departamenta direktore 

Agra Bērziņa

Rīcības komitejas 2.sēde
2020.gada 6.janvārī



Svētku repertuāra apguves un atlases skates no 2020.gada 13.februāra (vokāli instrumentālo

ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls–konkurss „No baroka līdz rokam”

Kurzemē) – 30.aprīlim (Teātra sports valsts finālturnīrs un Jaukto koru konkurss Rīgā)

Svētku dalībnieku paziņošana – līdz 2020.gada 12.maijam

Svētku patrons - Valsts prezidents Egils Levits

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku sagatavošana



KOLEKTĪVU REĢISTRĀCIJA



Kopējais kolektīvu un dalībnieku skaits 
uz 28.01.2020.

KOLEKTĪVU SKAITS
2938

DALĪBNIEKU SKAITS
57 711



20 883

15 268

7 309

3 811 2934 2 766 1978 1 920
645 197

Dalībnieku skaits, kuri gatavojas svētkiem



DALĪBNIEKU IZMITINĀŠANA SVĒTKU LAIKĀ



2015.gadā Svētku laikā Rīgas pilsētā vispārējās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības
iestādēs tika izmitināti 25 358 dalībnieki no Latvijas un diasporas.

Lai Svētku laikā varētu izmitināt svētku dalībniekus, saskaņā ar MK noteikumu Nr.23 «Ugunsdrošības
noteikumi» 340.1.apakšpunktā noteiktajām prasībām, ēkās ir jābūt ierīkotai automātiskajai ugunsgrēka

atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai,
savukārt grozījumu projektā paredzēta jauna 340.2.apakšpunkta redakcija: “objekts ir nodrošināts

ar balss izziņošanas ierīcēm (piemēram, ruporiem, megafoniem, mikrofoniem ar skaļruņiem), kas
paredzētas cilvēku apziņošanai ugunsgrēka vai citu apdraudējumu gadījumā. “

Tiek apkopota informācija par izmitināšanas iespējām augstākās izglītības un profesionālās izglītības
iestāžu mācību telpās un sporta centros, kā arī Rīgas izglītības iestādēs, kuras atbilst 340.1.p.

Dalībnieku izmitināšana svētku laikā



PLĀNOTĀ SVĒTKU PROGRAMMA





MŪZIKA

Kori
Koru finālkonkurss
Koru koncerts «Dziesmubērns» Mežaparka Lielajā estrādē
Koru koncerts «Dziesmu koks» LU Lielajā aulā

Pūtēju orķestri
Pūtēju orķestru koncerts «Skaņu rota Latvijai» Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā
Pūtēju orķestru defile programma Brīvības laukumā
Pūtēju orķestru finālkonkurss

Simfoniskie orķestri
Simfoniskās mūzikas koncerts  «Simfoniskie rotājumi» Lielajā ģildē

Mazie mūzikas kolektīvi
Tautas mūzikas koncerts KMMT «Hanzas perons»
Kokļu mūzikas koncerts VEF Kultūras pilī

FOLKLORA
Folkloras kopu programma «Rotā saule, rotā bite»

Rotaļu programma “Rotaļu vija Latvijai” Brīvības laukumā
Folkloras konkursu uzvarētāju koncerts «Rotā saule, rotā bite» Jāz.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Folkloras kopu koncertprogramma «Zumm kā bišu stropā» Kultūras pilī «Ziemeļblāzma»

Pasākumi XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkos (I)



Pasākumi XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkos (II)

DEJA
Tautas deja

Tautas deju kolektīvu Laureātu koncerts «Tā tik ir vasara!» VEF Kultūras pilī
Tautas deju lielkoncerts «Saule vija zelta rotu» Daugavas stadionā

Mūsdienu deja
Mūsdienu deju lieluzvedums «Augstāk par zemi» Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā

VIZUĀLĀ UN VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA
Mākslas programma «Radi rotājot!»:

Mākslas izstāde KMMT «Hanzas perons»
Tērpu skates finālkonkurss un tērpu parāde KMMT «Hanzas perons»
Radošās darbnīcas Vērmanes dārzā

VĒRMANES DĀRZS
Projekts «Roku rokā dziesmu rotā» bērniem ar īpašām vajadzībām, profesionālās izglītības iestāžu 

audzēkņu radošais pasākums, Skolu teātru brīvdabas izrādes, Ielu teātri, Teātra sports finālturnīrs, radošās 
darbnīcas, instrumentālo, vokāli instrumentālo ansambļu un popgrupu koncerts, ārvalstu viesu un latviešu 
diasporas dalībnieku koncerti, vides izglītības aktivitātes u.c.

KOLEKTĪVU VADĪTĀJU GODINĀŠANAS PASĀKUMS KMMT «Hanzas perons»
SVĒTKU DALĪBNIEKU GĀJIENS «SAULES VIJA» no 11.Novembra krastmalas
SVĒTKU NOSLĒGUMA PASĀKUMS DALĪBNIEKIEM Lucavsalā



Svētku norises vietas un pasākumi



Dalībnieku ierašanās un uzturēšanās

Projekts 02.01.2020.

Dalībnieku 
skaits

Piektdiena 
3.jūl

Sestdiena 
4.jūl

Svētdiena 
5.jūl

Pirmdiena 
6.jūl

Otrdiena 
7.jūl

Trešdiena 
8.jūl

Ceturtdiena 
9.jūl

Piektdiena 
10.jūl

Sestdiena 
11.jūl

Svētdiena 
12.jūl Dienas

Tautas deju kolektīvi 16 800 2 420 3 630 4 530 16 800 16 800 16 800 16 800 16 800 16 800 9

Mūsdienu deju kolektīvu 
dalībnieki 2000 2000 2000 2000 2000 2000 5

Koru 2.programma 500 500 500 2

Koru dalībnieki 12500 2000 12500 12500 12500 12500 12500 12500 7

Pūtēju orķestru dalībnieki 1600 800 800 1600 1600 1600 1600 1600 7

Bērnu simfoniskā orķestra 
dalībnieki 800 800 800 800 3

Tautas mūzikas  koncerta 
dalībnieki 300 300 300 300 100 4

Kokļu koncerta dalībnieki 300 300 300 300 300 200 5

Folkloras kopu dalībnieki 1000 1000 1000 1000 1000 1000 5

Vērmanes dārzā 500 6

Diasporas kolektīvi

Profesionālās izglītības 
iestāžu programma 700 700 700 700 700 4

Bērnu ar īpašām vajadzībām 
programma 400 200 400 400 400 4

Mākslas programmu 
dalībnieki 300 200 300 300 4

Teātra programmu dalībnieki 180 180

Kopā: 37380 800 6920 6930 8130 32700 32500 33100 33300 33000 37080



PLĀNOTĀ KONCERTU BIĻEŠU POLITIKA



Svētku laikā plānoti gandrīz 60 pasākumi:

• no tiem gandrīz 40 bez maksas

• 20 pasākumi ar ieejas biļetēm (ar konkrētu sēdvietu)

Svētku pasākumu biļešu cenas plānotas no 5.00 līdz 30.00 eiro

Plānotās cenu kategorijas: 5.00, 7.00, 10.00, 12.00, 15.00, 20.00, 25.00, 30.00 eiro izvēlētas,

pamatojoties uz:

• pasākumu norišu vietu sēdvietu izvietojumu un redzamību

• pasākuma programmu, skatītāju vietu skaitu un biļešu pieprasījumu

• informāciju par iepriekšējo Svētku biļešu realizāciju

• iedzīvotāju pirktspēju

Biļešu un ielūgumu (ieejas kartes bez 
nominālvērtības) politika 



Ģenerālmēģinājumu cenas (eiro):

Daugavas stadionā un Mežaparka Lielajā estrādē 5.00, 7.00, 10.00

Ķīpsalas izstāžu centrā, Lielajā ģildē, VEF kultūras pilī 5.00, 7.00

Pasākumu cenas (eiro) norises vietās:

Daugavas stadions un Mežaparka Lielā estrāde 7.00, 10.00,15.00, 20.00, 25.00, 30.00

VEF kultūras pils 7.00, 12.00, 15.00

Latvijas Mūzikas akadēmija 10.00

Kultūras pils “Ziemeļblāzma” 5.00, 7.00

Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā 7.00, 10.00, 12.00, 15.00

LU Lielā aula 7.00, 10.00, 12.00 

Lielā ģilde 7.00, 10.00, 15.00, 20.00

Hanzas perons 7.00, 10.00

Svētku pasākumu biļešu izcenojumi:



Ieeja bez maksas:

bērniem līdz 7 gadu vecumam bez atsevišķas sēdvietas

20% atlaide:

skolēniem un daudzbērnu ģimenēm ar “3+ĢIMENES KARTI”

Pasākuma norises vietas zemākā pieejamā cena:

personām ar kustību traucējumiem un viņu pavadošajām personām



Iepriekšējā rezervēšanas iespēja tiek plānota uz ģenerālmēģinājumiem un  koncertiem
Mežaparka Lielajā estrādē un Daugavas stadionā:
• Latvijas pašvaldībām, kuru kolektīvi piedalās Svētkos, un kolektīviem saskaņā ar noteiktu kvotu (Svētku 

dalībnieku skaits attiecībā pret pieejamo % skaitu norises vietā);
• sadarbības partneriem saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem;
• Pasaules brīvo latviešu apvienībai;
• personām ar kustību traucējumiem sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons”.

Iepriekšējās rezervēšanas iespēja uz visiem pasākumiem tiek plānota:
• konkrētās norises radošajai un darba grupai;
• pašvaldību svētku koordinatoriem.

Iepriekšējās rezervēšanas iespēja uz visu pasākumu ģenerālmēģinājumiem tiek piedāvāta:
• kolektīviem, kuri piedalās konkrētajā norisē, nepārsniedzot pieejamo kvotu.

Iepriekšējā biļešu rezervēšana notiek 1 mēneša laikā līdz tirdzniecības uzsākšanai!

Šīs biļetes ir izpērkamas 1 mēneša laikā pēc tirdzniecības uzsākšanas. Ja tās netiek līdz konkrētajam
datumam nopirktas, tās tiek nodotas publiskajā tirdzniecībā.

Biļešu rezervēšanas nosacījumi



Maksas pakalpojumu cenrādi plānots iesniegt apstiprināšanai MK līdz 2020.gada 20.martam.

Biļešu tirdzniecību plānots uzsākt līdz 2020.gada 16.maijam.

Biļetes būs iegādājamas kasēs visā Latvijā, kā arī internetā visā pasaulē.

Biļešu iegādes skaits vienā pirkumā - ne vairāk kā 8 biļetes uz vienu pasākumu.



KOORDINATORI



Dziesmu un deju svētku likuma

9.pants. Dziesmu un deju svētku sagatavošanas un rīkošanas finansēšana

(4) Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesa koordinēšanai pašvaldībās un sadarbībai ar 
valsts un pašvaldību institūcijām pašvaldības izvirza Dziesmu un deju svētku koordinatorus un 
nodrošina to darbību, kā arī iespēju robežās piedalās Dziesmu un deju svētku sagatavošanas 
procesā un norisē.

Pašvaldību svētku koordinatoru darbības 
juridiskais pamatojums



Deleģētie Svētku pašvaldību koordinatori

17%

19%

20%

41%

3%

vispārējās izglītības iestādes

interešu/prof.ievirzes izgl.iestādes

kultūras iestādes

pašvaldību izglītības speciālists

pašvaldības vadītājs, vietnieks, darbinieks



▪ Dziesmu un deju svētku likums

▪ Bērnu tiesību aizsardzības likums

▪ Fizisko personu datu aizsardzības likums un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 
2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un šādu datu brīvu apriti

▪ Diasporas likums

▪ Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums

▪ Autortiesību likums

▪ Likums «Par pašvaldībām»

▪ Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumi Nr.1338 «Kārtība, kādā nodrošināma 
izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos»

▪ Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 «Ugunsdrošības noteikumi» 

Normatīvie akti



• Ir notikušas 4 koordinatoru sanāksmes:

• 11.12.2018., 30.04.2019., 10.10.2019., 10.12.2019. 

• Nākamās plānotas

11.februārī, 12.maijā, 9.jūnijā

Izskatītie jautājumi:

• Svētku koordinatori – nozīmīgi sadarbības partneri svētku sagatavošanā

• Aktuāla informācija par svētku mākslinieciskās programmas sagatavošanu

• Svētku dalībnieku ģērbšanās kultūra, tautas tērpa valkāšanas tradīcijas

• Svētku vizuālā identitāte  

• Bērnu tiesību aizsardzība. Bērnu drošības un veselības nodrošinājuma aspekti

• Dalībnieku personas datu apstrāde. Dalībnieku reģistrācijas sistēma

• Autortiesību jautājumi 

• Svētku komunikācijas un mārketinga aktivitātes

• Sadarbība ar Likteņdārzu ziedu kalna veidošanā

• Klimatam pozitīvu svētku organizēšana

Pašvaldību svētku koordinatoru darba 
sanāksmes



• Savlaicīga un operatīva informēšana, informācijas apkopošana un apmaiņa, pēctecības 
nodrošināšana 

• Sadarbība ar pašvaldības vadību, ar kaimiņu pašvaldībām, ar svētku organizatoriem u.c. 
(virsvadītāji un virsdiriģenti, kolektīvu vadītāji, pedagogi, medicīniskais personāls, pašvaldība 
policija, atbalsta personāls/speciālisti u.c.)

• Koordinēšana un /vai organizēšana (skates, konkursi, izstādes, kopmēģinājumi, transports, 
ēdināšana, izmitināšana, ID, svētku atribūtikas saņemšana un sadale u.c.)  

• Konsultēšana un izglītošana (kolektīvu vadītāji,  dalībnieki, t.sk. pavadošās personas, vecāki, visi 
interesenti u.c.), instruktāžu izstrāde

• Komandas veidošana pašvaldības delegācijas dalības nodrošināšanai svētkos 

Pašvaldību svētku koordinatoru galvenie 
uzdevumi



SVARĪGI ZINĀT



Pēc 2015. gada Svētkiem notika rūpīgs izvērtēšanas un analīzes darbs ar visu iesaistīto pušu iesaisti:

● Svētki notiks jaunos, mūsdienīgos infrastruktūras objektos - Mežaparka Lielajā estrādē un Daugavas
stadionā.

● Izveidota Operatīvās vadības grupa. Vadītājs – ģenerālis Artis Velšs. Uzdevumi - izstrādāt un realizēt risku
vadības plānu, koordinēt dienestu darbu svētkos. OVG apakšgrupas būs katrā svētku norises vietā.

● Līdzsvarota dalībnieku noslodze:
- Rīgā uzturēsies par vienu dienu ilgāk
- Sabalansēts mēģinājumu/koncertu un atpūtas režīms
- Svētku koncerti beigsies jau sestdien
- Svētku gājiens notiks pēdējā dienā - svētdienā. Pēc gājiena būs īpaši dalībniekiem muzikāls pasākums

Lucavsalā.

● Iesaistīto pušu - pavadošā personāla, kolektīvu vadītāju, pašu dalībnieku - izglītošana un apmācības.

● Pirms un Svētku laikā lielu uzmanību pievērsīs dažādu jomu speciālistu iesaistei - ekspertīzēm, padomiem,
viedokļiem par bērnu un jauniešu psiholoģiju, ēdināšanu, noslodzi u.c. ar Svētkiem saistītajiem aspektiem.



MĀKSLINIECISKĀ NORISE



KORU KONCERTS 
«DZIESMUBĒRNS»



KORU KONCERTS «DZIESMUBĒRNS»
MEŽAPARKA LIELAJĀ ESTRĀDĒ

Valsts izglītības satura centra

Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente 

Rita Platpere



Dalībnieku skaits:  12 000

• Jauktie kori

• 5.-9.klašu un 5.-12.klašu  kori

• Zēnu kori

• Pūtēju orķestri

• Instrumentālisti 

• Intermēdiju dalībnieki

Mēģinājumi:  7. – 10. jūlijs

Ģenerālmēģinājums: 10. jūlijs

Koncerts: 11. jūlijs



Lūk, bērns ar dziesmu grāmatu! Tas ir puisēns no Dziesmusvētkiem. No zvaigžņu ceļa. No

tūkstošiem mammām un tētiem… No tā, ko viņi sadziedāja, kopā sanākdami, svētkus svinēdami,

dziesmu kalnā stāvēdami. Tas ir bērns, kas toreiz raudzījās no rīta zvaigznes un zināja, ka reiz viņš

dziedās savu dziesmu.

Viņa vecvectēvam arī bija dziesmu grāmata. Viņš ar dziesmām dalījās. Katrs varēja ņemt, cik grib.

Cits ņēma vienu, cits – daudzas. Toreiz - 1873. gadā, kāds paņēma tik daudz, ka sanāca

Dziesmusvētki.

Ir daudz šādu dziesmubērnu. Viņi pieder tautai – izturīgai, gudrai un laikmetu kautai.

Tautai, kura ir liela savā dziesmu varā! Tautai, kura prot Gaismas pilis celt ar dvēseles dziesmu un ar

mīlestību.

Mākslinieciskā koncepcija – «Dziesmubērns»



Repertuārs – 25 dziesmas, kuras sevī ietver latviešu tautasdziesmas, latviešu mūzikas klasiķu
dziesmas, kā arī jaundarbus. Repertuārā ietvertas gan a capella kompozīcijas, gan dziesmas ar
pavadījumu.

Koncertā 7 dziesmu tematikas:
• dziesma no dabas
• dziesma no mātes
• dziesma no tēva
• dziesma no piederības
• dziesma no sentēviem
• dziesma no pārdzīvotā
• dziesma no nākotnes

Dziesmu tematikas savienotas ar muzikālām intermēdijām

Koncerta garums: 2.40 minūtes

Repertuārs



• Jānis Erenštreits– goda virsdiriģents

• Arvīds Platpers – goda virsdiriģents

• Edgars Vītols

• Romāns Vanags

• Māris Sirmais

• Eduards Grāvītis

• Jevgēnijs Ustinskovs

• Līga Celma Kursiete

• Kaspars Ādamsons

• Mārtiņš Klišāns

• Aira Birziņa

• Gints Ceplenieks

Virsdiriģenti



Mākslinieciskais vadītājs Edgars Vītols

Režisore Inga Cipe

Scenogrāfs Austris Mailītis

Horeogrāfe Edīte Ābeltiņa

Projekta vadītāja Rita Platpere

Radošā grupa



Scenogrāfijas galvenais ietērps – jaunās estrādes konstrukcija. Gaismas partitūras.

Scenogrāfija



TAUTAS DEJU LIELKONCERTS
«SAULE VIJA ZELTA ROTU»



TAUTAS DEJU LIELKONCERTS 
«SAULE VIJA ZELTA ROTU»

Valsts izglītības satura centra

Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente 

Zanda Mūrniece



Lielkoncerta idejas pamats ir vainags – ziedu vai lapu vītne, galvas rota. Saules un rasas vainags, 
ziedu vainags, koku vainags ir rota, ko dabas māte mums ceļ priekšā klusi un nemanāmi. 

Tā ir rota ikdienas svētkos – Lieldienās, Ziemassvētkos, spāru svētkos. 

Aplis, dārziņš, riņķis, loks, ritulis, pāru kolona aplis, koncentrisks aplis, groziņš, saulīte – deju 
horeogrāfijas neatņemama sastāvdaļa (…). 

Gadskārtu svētki iet pa Saules ceļu, Saules ceļš vij zelta kroni. Latviešu gads sastāv no svinībām. 
Visu gadu svinam. Svinam Sauli. 

Lielkoncerta mērķis: padarīt atpazīstamus, saprotamus un svarīgus Saules svinēšanas svētkus 
visā skolu jaunatnē. Caur tradīcijas izpratni, deju, mūziku, spēli. 

(koncepcijas autore Indra Ozoliņa, režisors un scenogrāfs Reinis Suhanovs)

Tautas deju lielkoncerts
“Saule vija zelta rotu” 
(moto – Svinam Sauli)



• Mākslinieciskā vadītāja Indra Ozoliņa

• Mākslinieciskās vadītājas asistente Inga Pulmane

• Režisors un scenogrāfs Reinis Suhanovs

• Horeogrāfe inscenētāja Dagmāra Bārbale

• Muzikālais vadītājs Kaspars Bārbals

• Muzikālā vadītāja asistents Mārtiņš Miļevskis

• Etnogrāfe, zīmju konsultante Daina Kraukle 

• Skaņu režisors Einārs Cintiņš

• Tehniskais direktors Mārcis Gulbis

Radošā grupa



Daugavas stadions 

16 800 dalībnieki

(deju kolektīvā ne vairāk kā 20 dejotāji un 2 pedagogi)

Prognozētais dalībnieku skaits 
tautas deju lielkoncertā
«Saule vija zelta rotu»



Rīgas pilsēta - 25 kolektīvi

Pierīgas deju apriņķis - 12 kolektīvi

Siguldas deju apriņķis - 11 kolektīvi

Cits deju apriņķis (Cēsu, Jēkabpils, Kuldīgas, Limbažu, Tukuma deju apriņķis) - 5 kolektīvi

Diaspora (Īrija) - 1 kolektīvs 

Vidējās paaudzes deju kolektīvi 

Anketas iesūtījuši 54 deju kolektīvi 



• Brīvprātīga piedalīšanās; 

• Repertuāra apguve pilnā apjomā (saskaņā ar Nolikumu);

• Dalībnieku skaits no kolektīva 

(saskaņā ar Nolikumu un parakstītu pieteikuma anketu) - 20 dejotāji un 2 pedagogi; 

• Statuss – nav Svētku dalībnieks; 

• Repertuāra video skate (iesūtīts 3 deju video līdz š.g.1.maijam); 

• Repertuāra pārbaude  skolu jaunatnes deju kolektīviem ar vidējās paaudzes deju kolektīviem – 2020.gada 
24.maijā Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala;

Vidējās paaudzes deju kolektīvi

Piedalīšanās nosacījumi



Dace Adviljone IX, X, XI, XII Dagmāra Bārbale XII (pirmo reizi)

(Zaļā pļavā, Sanākat lieli, mazi) (Šī vietiņa man patika, Rudens Māra, Ziemas saulgrieži, 

Es čigāna meita biju, Čimaru, čamaru, Svinēt Sauli)

Agris Daņiļevičs VII, VIII, X, XI, XII Ilmārs Dreļs X, XII

(Vējelis, Klik, klak) (Balodītis)

Jānis Ērglis VII, VIII, IX, X, XI, XII Taiga Ludborža XI, XII

(Sacensību danči, Dzinu Jumi sētiņā, Tautu meita) (Skaistmāsiņa, Garā miza)

Ilze Mažāne VIII, IX, X, XI, XII Iluta Mistre X, XI, XII 

(Paunu kule, Adi, raksti tautu meita, Začeits) (Gailīt’s brauca kaņepēs, Mana meilo)

Zanda Mūrniece IX, XII Indra Ozoliņa IX, XI, XII 

(Mēles mežģi) (Lēni augu pie māmiņas, Tēva dēli, Kas dārzā)

Iveta Pētersone – Lazdāne XI, XII Inga Pulmane XI, XII 

(Ganiņi, Pinu vainadziņu) (Latviešu pāru deju svīta, Roku rokā)

Jānis Purviņš VIII, IX, X, XI, XII Reinis Rešetins XII (pirmo reizi)

(Trīs riņķīšus dundurs grieza, Grābtin’ grābu siena pļavu, Sudmaliņas) (Skalu spēles)

Guna Trukšāne XII (pirmo reizi)

(Kur guļ Ziemassvētki?)

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku  
VIRSVADĪTĀJI



Ingrīda Edīte Saulīte II, III, IV, V, VI    Goda virsvadītāja IX, X, XI, XII

Liene Lūse IV, V, VI    Goda virsvadītāja  X, XI, XII 

Inta Dimante V, VI  Goda virsvadītāja  IX, X, XI, XI, XII

Baiba Rasma Šteina VI, VII, VIII, IX, X    Goda virsvadītāja  XI, XII 

Taisa Aruma VI, VII    Goda virsvadītāja  X, XI, XII 

Ojārs Lamass VI, VII   Goda virsvadītājs   X, XI, XII 

Janīna Nurka VI, VII, VIII  Goda virsvadītāja   X, XI, XII 

Olga Freiberga VII, VIII, IX, X   Goda virsvadītāja  XI, XII 

Indra Filipsone VII, VIII, IX   Goda virsvadītāja  XI, XII

Rita Spalva VII  Goda virsvadītāja  XI, XII

Goda virsvadītāji



● Skašu laiks no 2020.gada 4.marta līdz 25.aprīlim

● Izloze no 2020.gada 17.februāra (diaspora)

● 40 tautas deju kolektīvu skates

● Dejotāju sniegumu vērtēs paralēli strādājošas divas vērtēšanas  komisijas – katrā 5 dejas 
mākslas eksperti, horeogrāfi, virsvadītāji; Vērtēšanas komisija neveic rezultātu komentēšanu

● Rezultātu paziņošana skates dienā

● Skatē dejo 2 dejas – izloze (Rīgā 7 darba dienas pirms skates) un izvēles deja (5.-6.A kl., 7.-9.kl., 
10.-12.kl.)

Tautas deju kolektīvu skates 2020 (I)



● Kolektīva kopvērtējumā iekļauts vērtējums  par divām koprepertuāra dejām;

● Izvēles repertuāra novērtējums neietekmē kopvērtējumu; Informatīvs raksturs deju 
virsvadītājam

● Skates norises, mēģinājumu grafika un vērtēšanas komisijas darba lapu sagatavošanu nodrošina 
virsvadītājs sadarbībā ar pašvaldības Svētku koordinatoru 

● VISC nenodrošina telpu nomas un virsvadītāju darba apmaksu 

● Vērtēšanas komisijas un tehniskā sekretāra darba apmaksu, naktsmājas  un transporta 
pakalpojumus nodrošina VISC

Tautas deju kolektīvu skates 2020 (II)



● Dace Adviljone * Iveta Pētersone - Lazdāne 

● Maruta Alpa * Inga Pulmane 

● Dagmāra Bārbale * Jānis Purviņš 

● Agris Daņiļevičs * Reinis Rešetins 

● Jānis Ērglis * Guna Trukšāne

● Taiga Ludborža

● Ilze Mažāne

● Iluta Mistre

● Zanda Mūrniece

● Indra Ozoliņa 

Vērtēšanas komisijas sastāvs 
5 dejas mākslas eksperti 

Deju kolektīvu vērtēšanas kritēriji saskaņā ar Nolikumu



VEF Kultūras pils

2020.gada 16.-17.jūnijs 

t.sk. iepazīšanās ar Daugavas stadionu 

Deju laukuma zīmējumu semināri 



9.00 – 10.30 Lēni augu pie māmiņas – VPDK un 1.-2.A

10.30 – 12.00 Šī vietiņa man patika – VPDK 

12.00 – 13.30 Ziemas saulgrieži – VPDK un 5.-6.A (1.grupa)

13.30 – 15.00 Ziemas saulgrieži – VPDK un 5.-6.A  (2.grupa)

15.00 – 17.00 Rudens Māra – VPDK un 3.-4.A 

17.00 – 18.30 Čimaru, čamaru – VPDK un 7.-9. (1.grupa)

18.30 – 20.00 Čimaru, čamaru – VPDK un 7.-9. (2.grupa)

20.00 – 21.30 Svinēt  Sauli – VPDK un 10.-12.

Kopmēģinājums – 24.maijs (!!!)

Ķīpsala



Lielkoncerta sagatavošana

Norises laiks Norises vieta

4.jūlijs Daugavas stadions Horeogrāfiskās ainas (VPDK, 1.-2.A, 10.-12.(1.grupa))

5.jūlijs Daugavas stadions Horeogrāfiskās ainas 

(VPDK, 3.-4.A, 5.-6.A, 7.-9., 10.-12.(2.grupa)

6.jūlijs  8.00

No 17.30

Daugavas stadions 10.-12.klase – repertuārs – visi;

Etnogrāfiskā orķestra un mūziķu mēģinājums; 

6.jūlijs 18.00 VEF Kultūras pils Laureātu koncerts

7.-8.jūlijs • Daugavas stadions

• Hanzas vidusskolas stadions 

Mēģinājumi 1.-12.klase – koprepertuārs

9.jūlijs Daugavas stadions Programmas montāža ar etnogrāfisko orķestri;

Caurlaides mēģinājums ar etnogrāfisko orķestri

10.jūlijs 10.00

16.00

Daugavas stadions • ģenerālmēģinājums (ar publiku) 

• 1.koncerts (LTV)

11.jūlijs 11.00 Daugavas stadions 2.koncerts

11.jūlijs 20.00 Mežaparka Lielā estrāde Koru koncerts «Dziesmubērns»

12.jūlijs Svētku dalībnieku gājiens un Noslēguma pasākums



Daugavas stadions



Hanzas vidusskolas stadions



● Mākslinieciskais vadītājs – horeogrāfs  Jānis Purviņš 

● Muzikālā vadītāja Katrīna Dimanta

● Dalībnieki – visu vecuma un kvalitātes grupu kolektīvi

● Izvirza skašu vērtēšanas komisija (ne vairāk kā 3 kolektīvi no katras kvalitātes grupas)

● Ne vairāk kā 3 grupas no viena kolektīva 

● Repertuārs - brīvas izvēles latviešu skatuviskā tautas deja 

Laureātu koncerts 2020.gada 6.jūlijā
VEF Kultūras pilī «Tā tik ir vasara!»



● Svētku prestižs. Profesijas prestižs. 

● Laimīgs un profesionāls pedagogs.

● Vissvarīgākais un galvenais ir BĒRNS! 

● Veselība. Ūdens.

● Sabalansēta slodze, kas nāk par labu bērnam. 

● Dalībnieku reģistrācijā: Nr.1 tautas deja; Nr.2 koris, pūtēju orķestris, cita nozare. 

● Fiziskā veselība. Iesildīšanās. Atsildīšanās. 

● Dejas stāsts, ideja, vēstījums. 

● Horeogrāfu/ virsvadītāju metodiskais darbs novados – izvērtēt lietderīgumu. 

● Tautas tērpa valkāšanas tradīcija. 

CITI  JAUTĀJUMI



● 2020.gada 15.septembris – VISC – pilsētu/ novadu deju kolektīvu virsvadītāju sanāksme –
Dziesmu un deju svētku pieredze, izvērtējums

● 2020.gada 22.septembris – Rīgas Tehniskā koledža – Deju kolektīvu repertuāra 
papildināšanas un metodiskā darba seminārs 

(ar pedagogu praktisku līdzdalību) 

● 2020.gada 12.-16.oktobris – pedagogu profesionālās pilnveides kursi (36 stundas) 

● 2021.gada 12.februāris – Ogres Kultūras centrs – Jaunrades deju konkurss «Mēs un deja»

● 2021.gada 22.maijs – Limbaži – 23.Tautas deju festivāls «Latvju bērni danci veda» 

● 2021.gada 29.maijs – Tukums (?) - 23.Tautas deju festivāls «Latvju bērni danci veda» 

Plānotās aktualitātes 2020.- 2021.gadā



INSTRUMENTĀLĀS MŪZIKAS KONCERTI



SIMFONISKĀS MŪZIKAS KONCERTS
«SIMFONISKIE ROTĀJUMI»

LIELAJĀ ĢILDĒ 6.JŪLIJĀ

Valsts izglītības satura centra

Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākais referents 

Egils Šķetris



Koncertā uzstāsies 

6 apvienotie simfoniskie 

orķestri, kuros kopā ir 

apmēram 800 dalībnieku no 

30 Latvijas izglītības iestāžu 

simfoniskajiem un 

kamerorķestriem.



Koncertā skanēs dažādu paaudžu 

latviešu komponistu mūzika, kā 

arī tiks pirmatskaņoti jaundarbi, 

ko radījuši: 

● Selga Mence

● Dzintra Kurme –Gedroica

● Anna Veismane

● Aivars Broks

● Andris Balodis 

● Mārtiņš Miļevskis



● Mākslinieciskais vadītājs Normunds Dreģis

● Režisors un videomākslinieks Roberts Rubīns

● Gaismu mākslinieks Mārtiņš Feldmanis

● Projekta vadītājs Egils Šķetris

Radošā komanda



PŪTĒJU ORĶESTRU KONCERTS
«SKAŅU ROTA LATVIJAI»

STARPTAUTISKAJĀ IZSTĀŽU CENTRĀ ĶĪPSALĀ 
9.JŪLIJĀ

Valsts izglītības satura centra

Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākais referents 

Egils Šķetris



Latvijas skolu pūtēju orķestru 
dalībnieki:  1600

TIKAI latviešu un lietuviešu 
komponistu skaņdarbi

Mūsdienīgs, dzīvespriecīgs,
uzmundrinošs, iedvesmojošs
Latvijas skaņu rotājums



● Koncepcijas autore, koncerta mākslinieciskā vadītāja, horeogrāfe Ilze Līviņa

● Režisore Inga Krišāne

● Scenogrāfs Rūdolfs Baltiņš

● Projekta vadītājs Egils Šķetris

Projekta mākslinieciskā grupa



● Haralds Bārzdiņš

● Agris Celms

● Sandors Līviņš

● Romāns Ivanovs

Virsdiriģenti novados





SVĒTKU DALĪBNIEKU GĀJIENS



SVĒTKU DALĪBNIEKU GĀJIENA 
KONCEPTUĀLAIS RISINĀJUMS

XII LATVIJAS SKOLU JAUNATNES DZIESMU UN DEJU SVĒTKU 

GĀJIENA REŽISORE

INGA KRIŠĀNE



Gājiena

● mākslinieciskā iecere

● vieta un laiks

● tehniskais plānojums



Turpinot Dziesmu svētku gājiena tradīcijas, 

veidot dalībnieku satikšanās svētkus

ar galveno akcentu Brīvības piemineklis

Latvijai simboliski nozīmīgās vietās

Brīvības aleja                                Esplanāde

Mākslinieciskā iecere

Saulesvija



ceļš kā vija

Mākslinieciskā iecere



• delegāciju izvīšanās rotaļīgos horeogrāfiskos zīmējumos

• spēles ar gaismas atstarošanos scenāgrāfiskos elementos 
(lielajos “saules ratos”, uzrakstos u.c.noformējumā)

• akcenti matu pinumos meitenēm.

Mākslinieciskā iecere

«Saulesvija»



12.jūlijā 

no plkst.10.00 līdz 13.00
~ 36 000 dalībnieki divās paralēlās plūsmās

no Rātslaukuma un Doma laukuma

ar satikšanos pie Brīvības pieminekļa

pa Brīvības aleju,

abpus Esplanādei, 

atkal satikšanos pie Mākslas muzeja, 

noslēgumu Kr.Valdemāra un Stabu ielas krustojumā



1. Daugavas LABAIS KRASTS

Latgales, Vidzemes pilsētu un novadu pašvaldību delegācijas, 
daļa Rīgas pilsētas delegācijas

2. Daugavas KREISAIS KRASTS

Kurzemes, Zemgales pilsētu un novadu pašvaldību 
delegācijas, latviešu diasporas kolektīvi, atsevišķie projekti, 
daļa Rīgas pilsētas delegācijas

Plūsmas





Gājiena 

maršruts



Rotāsim!!!



SVĒTKU INTEGRĒTĀ MĀRKETINGA 
KOMUNIKĀCIJA



XII LATVIJAS SKOLU JAUNATNES DZIESMU UN 
DEJU SVĒTKU INTEGRĒTĀ MĀRKETINGA 

KOMUNIKĀCIJA 



Svētku vizuālās identitātes grafiskais attīstības ceļš



SVĒTKU VIZUĀLĀ IDENTIĀTE “SAULES ROTA”

Svētku logo attēlo saules rotu, kas caur kaleidoskopa rakstiem izrotājas ar/caur 

rotaļu, dejas motīvu, vainagu pinumu, etnogrāfiskiem rakstiem, bizēm, lentēm un 

citiem Svētku elementiem un notikumiem.



VĒRTĪBAS
MĒRĶI

MĒRĶAUDITORIJAS



Domāsim un darīsim!

DOMĀSIM PAR NĀKOTNI
/RADOŠUMS/
Lai Svētki visiem būtu kopīgi, jāzina, kā tie svinēti pirms mums. Šīs zināšanas un prasmes jāprot 
nodot tālāk tiem, kam to pietrūkst vai vēl nav. Mums ar savu izdomu un līdzdalību ir dāvāta 
iespēja radīt tradīcijas nākamajām. 

DOMĀSIM UN DARĪSIM
/ATBILDĪBA/
Mums visapkārt ir milzumdaudz lietu. Mūsu attieksme pret šīm lietām veido vidi, kurā dzīvojam. 
Mūsu veidotā vide tiešā veidā ietekmē arī citu cilvēku un nākamo paaudžu dzīvi, labsajūtu un 
veselību. Domāsim par to, kas vidē paliek pēc mums un Svētkiem. 

DOMĀSIM PAR OTRU
/SADARBĪBA/
Svētku rīkošanā un svinēšanā piedalās daudzi – lieli un mazi, bērni un pieaugušie, iestādes, 
uzņēmumi un sabiedriskās organizācijas. Mums visiem ir jāsaprotas un jāsadarbojas. Jādomā ne 
vien par savām interesēm, bet jārūpējas arī par to, kas nepieciešams citiem un visiem. 



KOMUNIKĀCIJAS MĒRĶI UN UZDEVUMI

● Veicināt Dziesmusvētku tradīcijas nozīmības izpratni

● Sniegt pilnvērtīgu informāciju par Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 

organizatoriskajām un mākslinieciskajām norisēm

● Veicināt dažādu mērķauditoriju iesaisti Svētku norisē

● Integrēt sadarbības partneru saturisko pienesumu 

● Caur iesaisti veikt izglītošanas funkciju par īpašajām Svētku vērtībām - radošumu, 

atbildību un sadarbību



MĒRĶAUDITORIJAS

PROCESĀ IESAISTĪTIE

• Kolektīvu vadītāji
• Kolektīvu pavadošās personas
• Pašvaldības, t.sk. pašvaldību 

koordinatori
• Virsdiriģenti, virsvadītāji

• Rīkotāju komanda
• Dienesti

SVĒTKU APMEKLĒTĀJI 
UN 

PLAŠĀKA SABIEDRĪBA

DALĪBNIEKI 

Bērni vecumā 7 – 22 gadi, kas 
piedalās svētkos

DALĪBNIEKU VECĀKI



KOMUNIKĀCIJAS POSMI

2019.GADS
MAIJS – JŪLIJS, 

2020
JŪNIJS –

JŪLIJS, 2020

SVĒTKU KOMUNIKĀCIJA AR 
DALĪBNIEKIEM, VECĀKIEM, 

APMEKLĒTĀJIEM

6.-12.JŪLIJS

SVĒTKU NEDĒĻAS 
KOMUNIKĀCIJA 

PIRMSVĒTKU 
KOMUNIKĀCIJA, 

AKTIVITĀTES 

BIĻEŠU TIRDZNIECĪBAS UN 
SVĒTKU GATAVOŠANĀS 

KOMUNIKĀCIJA

SVĒTKU ORGANIZATORISKO UN 
MĀKSLINIECISKO PROCESU 

JAUTĀJUMU KOMNUNIKĀCIJA
JANVĀRIS, 2019 – JŪLIJS, 2020

13.JŪLIJS -
OKTOBRIS

PĒC SVĒTKU 
KOMUNIKĀCIJA



Komunikācija ar 
dalībnieku vecākiem

Ar plašāku sabiedrību, 
apmeklētājiem

Komunikācija ar 
dalībniekiem

Komunikācija ar 
medijiem un plašāku 

sabiedrību

+ Komunikācija ar 
dalībniekiem



PALDIES PAR UZMANĪBU!


