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Ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem 
2023. gadā (1)

Konkursa «XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju
svētku Koru lielkoncerta mākslinieciskā koncepcija»
uzvarētājs:

«Tīrums. Dziesmu ceļš»

• māksl. vadītāji: Ārijs Šķepasts, Kaspars Ādamsons

• režisors: Juris Jonelis

• scenogrāfs: Ivars Mailītis

• dramaturgs: Matīss Gricmanis
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Ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem 
2023. gadā (2)

Konkursa «XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII
Deju svētku Deju lieluzveduma mākslinieciskā
koncepcija» uzvarētājs:

“Mūžīgais dzinējs”

•mākslinieciskie vadītāji: Jānis Purviņš, Jānis Ērglis

•koncepcijas autori un režisori: Madara Gruntmane, Kaspars
Bērziņš

•režisors–inscenētājs: Kārlis Krūmiņš

•scenogrāfs: Didzis Jaunzems

•muzikālais vadītājs: Rihards Zaļupe

•video māksliniece: Katrīna Neiburga
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Ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem 
2023. gadā (3)

Koru nozare (2021):
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janvāris -maijs Kopmēģinājumi: Latvijas sieviešu un vīru koru 
salidojumam, koncertam BRĀLI, BRĀLI u.c.

20.marts -1.maijs Latvijas amatierkoru skates

15. vai 22. maijs V Virsdiriģentu svētki, Aloja

29.maijs Brāļiem Kokariem veltītais koncerts, Gulbene

5. jūnijs Latvijas sieviešu un vīru koru salidojums, Tukums

12. jūnijs Senioru koru svētki, Dikļi

26. jūnijs Kurzemes Dziesmu svētkiem 150+1, Dobele (pārceltais 
pasākums no 2020.gada)

21. augusts Rīgai 820, Kokariem 200, koncerts BRĀLI, BRĀLI, Rīga, 
Mežaparka Lielā estrāde

11. septembris XV koru saiets Meņģeļos, Jurjānu Andrejam 165, Ērgļu 
novads (no 2021.gada jūlija – Madonas novads)



Ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem 
2023. gadā (4)

Latviešu skatuviskās dejas nozare (2021):
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marts -aprīlis Kultūrvēsturisko novadu deju svētku koprepertuāra 
pārbaudes skates (Kurzeme, Vidzeme, Rīga)

4.maijs Rīgas pilsētas dejotāju svētki “Rīgas virsotnes”, 
Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala

22. maijs Vidzemes kultūrvēsturiskā novada deju svētki “Vidus zeme”, 
Vidzemes Olimpiskā centra stadions

29.maijs Kurzemes kultūrvēsturiskā novada deju svētki “Zelta zemes 
vidiņā”, Talsu novada Laucienas pagasta Nurmuiža

26. jūnijs Zemgales deju svētki “Dievs. Daba. Darbs”, Bauskas 
Pilskalna estrāde

3. jūlijs Latgales deju svētki “Lobs ar lobu sazatika”, Preiļu parka 
estrāde

augusts -
oktobris

XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII deju svētku 
lieluzveduma  repertuāra apguves semināri

decembris XXIV Jaunrades deju konkursa I kārtas



Ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem 
2023. gadā (5)

Pūtēju un kokļu mūzikas  nozare (2021):
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27.-28. martā XI Latvijas pūtēju orķestru konkurss, Ogres novada 
kultūras centrs

aprīlī Latviešu pūtēju orķestra jaundarbu koncerts, JVLMA

24. jūlijā Zemgales, Kurzemes un Rīgas pūtēju orķestru festivāls, 
Rojā

30.-31. oktobrī XII Baltijas valstu pūtēju orķestru diriģentu un 
ansambļu vadītāju forums, JVLMA

4. un 20.decembrī Kokļu mūzikas koncerts, Torņkalna baznīcā un Stopiņu 
novada kultūras centrā

1.-4. maijā Daudzstīgu mūzikas instrumentu akadēmiskas mūzikas 
konkurss un seminārs Jūrmalas MV

26.jūnijs Kokļu dienas Pēteros, Latvijas Etnogrāfiskajā Brīvdabas 
muzejā



Ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem 
2023. gadā (6)

Citas tautas mākslas nozares (2021):
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oktobris-janvāris
2020/2021

Starptautiskā folkloras festivāla «Baltica2022» skates 
(ņemot vērā epidemioloģisko situāciju)

06.-11.aprīlis Satiec savu meistaru, visā Latvijā

19.-20. jūnijs Novadu dienas, LEBM

oktobris Izstāde «Āda. No pastalām līdz grāmatai», Cēsīs

13.-14. augusts Mazākumtautību festivāls, Jelgavā

marts-aprīlis Amatierteātru skates  un fināls «Gada izrāde»

augusts Novadu amatierteātru svētki, LEBM

oktobris/novembris Kamerizrāžu festivāls

februāris-maijs
fināls 15. maijs

Vokālo ansambļu skates, I kārta - pilsētās un novados, 
II kārta – kultūrvēsturiskajos novados, fināls – vieta tiks 
precizēta

Pasākumu plāns pieejams: www.lnkc.gov.lv



Nemateriālā kultūras mantojuma 
saraksts (1)

Nr. Vērtība (2019) Iesniedzējs

1. Carnikavas nēģu ķeršanas un 
apstrādes prasmes

Carnikavas novada 
pašvaldība

2. Maija dievkalpojumi pie ceļmalu 
krustiem Dagdas novada 
Andrupenes un Šķaunes pagastos

Dagdas novada 
pašvaldība

3. Pededzes novada pareizticīgo 
iedzīvotāju tradicionālais kāzu 
rituāls

Biedrība “Pededzes 
nākotne”
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Šobrīd NKM sarakstā iekļautas 19 vērtības



Nemateriālā kultūras mantojuma 
saraksts (2)

• NKM digitālā platforma tiks atvērta 2020.gada
5.decembrī

• apliecinājumi par jaunajām NKM sarakstā iekļautajām
vērtībām tiks pasniegti svinīgajā ceremonijā Viļakā
2020.gada 5.decembrī (plānotais)

• Latvijas Mākslas akadēmijas scenogrāfijas nodaļas studenti
šobrīd strādā pie NKM sarakstam veltītas izstādes –
radošās idejas
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Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Pils laukums 4, Rīga, LV-1365

Mājaslapa: www.lnkc.gov.lv

E-pasts: lnkc@lnkc.gov.lv

Tālr. 673228985

http://www.lnkc.gov.lv/
mailto:lnkc@lnkc.gov.lv

