
XII LATVIJAS SKOLU JAUNATNES 
DZIESMU UN DEJU SVĒTKI

Valsts izglītības satura centra
Neformālās izglītības departamenta direktore 

Agra Bērziņa

Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijas seminārs
Rundālē, 2020.gada 7.februārī



Svētki norise Rīgā 2020.gada 3. – 12.jūlijā

Svētku repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates no 2020.gada 13.februāra – 30.aprīlim

Svētku dalībnieku paziņošana – līdz 2020.gada 12.maijam

Plānotais dalībnieku skaits svētkos – 35 000 - 37 000

Uz 10 svētku dalībniekiem 1 atbildīgā pavadošā persona ar dalībnieka statusu

Dalībnieku vecums – 7 – 23 g.v.

Svētku mājas lapa www.nacgavilet.lv 

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





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



Ārvalstu viesu kolektīvi

• par viesu kolektīvu atbild kolektīvs, kurš uzaicinājis un uzņem

• svētkos ārvalstu viesa statuss (nesaņem svētku dalībnieku atribūtiku)

• piedalās svētku dalībnieku gājienā

• ārvalstu viesu kolektīvu koncertā Vērmanes dārzā

• iespējas apmeklēt koru koncertu Mežaparka Lielajā estrādē bez konkrētas sēdvietas 

Ielu koncerti 

• koncertu dalībnieki nav svētku dalībnieki

• nepiedalās svētku dalībnieku gājienā un noslēgumā pasākumā

• dalībniekus iesaka vērtēšanas komisijas pēc skatēm un konkursiem



PLĀNOTĀ KONCERTU BIĻEŠU POLITIKA





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

Biļešu tirdzniecību plānots uzsākt 2020.gada maijā

Biļešu un ielūgumu politika



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



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.

Atbalsta sniegšana pašvaldības vai apvienoto pašvaldību deleģētajam svētku koordinatoram

• Ir notikušas 4 koordinatoru sanāksmes:

11.12.2018., 30.04.2019., 10.10.2019., 10.12.2019. 

• Nākamās sanāksmes plānotas

11.februārī, 12.maijā, 9.jūnijā

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



• 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, pašvaldības 
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.), instrukciju izstrāde

• Komandas veidošana pašvaldības delegācijas dalības nodrošināšanai svētkos 

Pašvaldības Rīcības komitejas izveide, pienākumu un atbildību sadale

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.



● Dalībniekiem dzeramais ūdens vairākreiz lietojamās ūdens pudelēs

● Klimatam pozitīvi svētki

● Dalībnieku ēdināšana pēc vienotas ēdienkartes dalībnieku mītnes vietās, izņemot pusdienas 
Ķīpsalā mūsdienu deju dejotājiem un pūtēju orķestru dalībniekiem un 9.jūlijā Mežaparkā 

● Valsts finansējums svētku dalībnieku izmitināšanai (5.34 EUR dienā) un ēdināšanai (10 EUR 
dienā) saskaņā ar noslēgto līgumu – 50—70% pirms svētkiem, atlikusī daļa līdz 2020.gada 
beigām pēc atskaišu iesniegšanas un izdevumu apstiprināšanas MK no līdzekļiem 
neparedzētajiem izdevumiem (MK 06.11.2019.sēdes lēmums, prot.nr. 52 23.§ 11.p.) 

● Pašvaldības finansējums svētku laikā:

- transports dalībniekiem

- uzturēšanās svētku laikā atbalsta personālam (piem., dežuranti, šoferi, mediķi, pašvaldības 
policists vai zemessargs u.c.)

- ielu koncertu dalībniekiem, ārvalstu viesiem – draugu kolektīviem



Atribūtika svētku dalībniekiem:

▪ somiņa

▪ vairākreiz lietojama dzeramā ūdens pudele

▪ cepurīte

▪ nozīmīte

▪ dalībnieka ID karte

▪ Svētku katalogs

▪ u.c.



MĀKSLINIECISKĀ NORISE



Koru koncerts «Dziesmubērns» 
Mežaparka Lielajā estrādē



Svētku dalībnieku 

gājiens

12.jūlijā



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.



PALDIES PAR UZMANĪBU!


