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PAMATPRINCIPI:

• Informēšana;

• Distancēšanās;

• Higiēna;

• Personas veselības stāvokļa uzraudzība;

• Pulcēšanās iekštelpās un ārpus telpām;

• Kontrolēta cilvēku plūsma;

• Ierobežota dalībnieku pulcēšanās ārpus svētku notikumu vietām;

• Atsevišķi nodrošinātas apmeklētāju ieejas un izejas plūsmas.

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku sagatavošana 



Svētku programmas pārplānošana, mazinot 
dalībnieku un pasākumu blīvumu un apjomu

• Svētku notikumu norises vietas - Rīgā un reģionos (visi svētku programmas notikumi vienlīdz nozīmīgi neatkarīgi no

norises vietas).

• Nav noteikta viena konkrēta tradicionālā svētku nedēļa.

• Vienā kalendāra datumā notiek tikai 1 svētku notikums,

• Dalībnieki svētku notikumos uzturas 1 dienu, pēc iespējas nenakšņojot.

• Svētku notikumu 1 dienas plānošana lielākoties ietver tikai kopmēģinājumu un koncertu.

• Ievērojot pulcēšanās nosacījumus, samazināts skatītāju skaits (iespējami svētku notikumi bez skatītāju klātbūtnes).

• Nozīmīgs sadarbības partneris svētku notikumu atspoguļošana – TV un LR.

• Nozīmīgs sadarbības partneris svētku dalībnieku un notikumu drošības nodrošināšana – NMPD, SPKC, Valsts policija,

pašvaldības policija, VUGD, PVD.



Iespējamie riski svētku sagatavošanai un norisei 
2021.gadā

• Epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās un pastiprinātu drošības pasākumu

(distancēšanās, pulcēšanās ierobežojumi) noteikšana.

• Izglītības iestādēm grūtības saplānot interešu izglītības nodarbības, t.sk. koru un deju

kolektīvu mēģinājumus, ja tās strādā daļēji attālināti vai organizē mācību procesu plūsmās,

maiņās vai kā citādi.

• Mācību process ilgstoši notiek attālināti (C variants) vai klātienē individuāli.

• Vecāku, pedagogu, iestāžu vadītāju piesardzība uzņemties papildu riskus vai nespēja ievērot

visus drošības nosacījumus.



Izaicinājumi epidemioloģiskās krīzes situācijas 
apstākļos

• Ievērot visus epidemioloģiskās krīzes mazināšanas drošības nosacījumus un nodrošināt

drošu svētku sagatavošanu.

• Noturēt tradīcijas pēctecību un svētku procesa nepārtrauktību.

• Komunicēt un sniegt metodisko atbalstu svētku procesā iesaistītajiem dalībniekiem un

pedagogiem.

• Meklēt dažādas organizatoriskās iespējas un IT rīkus, kur tas iespējams, svētku procesa

vadīšanā un uzturēšanā.



• Atšķirīgi no tradicionālajiem Dziesmu un deju svētkiem. 

• Pielāgojamies esošajai situācijai.

• Elastīgi, mainīties spējīgi.

• Pabeigt iesākto darbu, nepamest pusceļā.
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Svētku notikumi (I)

• Koru koncerts «Dziesmubērns» Mežaparka Lielajā estrādē (ikvienam kora dziedātājam būt 

jaunajā estrādē).

• Kora mūzikas koncerts «Dziesmu koks» Latvijas universitātes Lielajā aulā.

• Tautas deju lielkoncerts «Saule vija zelta rotu» 11.Novembra krastmalā.

• Simfoniskās mūzikas koncerts «Simfoniskie rotājumi» Lielajā ģildē.

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

• Tautas mūzikas koncerts «Līdz pašām debesīm» KMMC «Hanzas perons».



Svētku notikumi (II)

• Pūtēju orķestru koncerts «Skaņu rota Latvijai» Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā un Gulbenes

sporta centrā.

• Kokļu mūzikas koncerts «Es varēju lielīties» koncertzālēs «Gors», «Cēsis» un «Latvija».

• Folkloras programma «Rotā saule, rotā bite» Riebiņos, Ropažos, Nīcā un Rīgā.

• Mākslas programma «Radi rotājot!» Jelgavā, Valmierā, Jūrmalā, Rēzeknē, Liepājā un Rīgā.

• Profesionālās izglītības iestāžu radošais pasākums «Radi, rādi, raidi» Kandavā, Ogrē, Jēkabpilī un

Balvos.

• Speciālās izglītības iestāžu programma «Roku rokā dziesmu rotā» katram savā izglītības iestādē.



Svētku notikumi (III)

• Pūtēju orķestru defile konkurss - koncerts Brīvības laukumā.

• Pūtēju orķestru finālkonkurss Rīgas 6.vidusskolā un Lielajā ģildē.

• Folkloras konkursu laureātu koncerts «Rotā saule, rotā bite» kultūras pilī «Ziemeļblāzma».

• Koru finālkonkurss Rīgas Latviešu biedrības namā.

• Tautas deju laureātu koncerts «Tā tik ir vasara!» VEF kultūras pilī.

• Svētku dalībnieku gājiens «Saulesvija» (vienā plūsmā vai virtuāli).

• Svētku programma Vērmanes dārzā (skolu teātri, folkloras kopas, diaspora, amatnieki, mākslas

darbnīcas, vokāli instrumentālie ansambļi, vokālie ansambļi utt.).





SVĒTKI IR TUR, KUR ESAM MĒS!

www.nacgavilet.lv facebook.com/nacgavilet.lv #TiksimiesDrīz #NācGavilēt


