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Nr. 
Aktivitātes 

nosaukums 
Detalizēts aktivitātes apraksts   

Aktivitātes 

īstenošanai 

paredzētās budžeta 

izmaksu pozīcijas  

 2019.gads   

1. XV Latviešu 

Dziesmu un deju 

svētki Kanadā  

Notiks no 2019. gada 4. līdz 7. jūlijam 

Toronto. Svētku Rīcības komiteja 

(priekšsēdis Juris Ķeniņš, 

vicepriekšsēdis Arturs Jansons, finanču 

daļas vadītājs Andrejs Buņķis) darbojas 

kopš 2016. gada; svētku ietvaros 4 

dienās notiks vairāk nekā 25 sarīkojumi 

ar vairāk nekā 2000 dalībniekiem un 200 

brīvprātīgajiem darbiniekiem. Biļetes uz 

atsevišķiem sarīkojumiem drīz būs 

izpārdotas, no Latvijas piedalās valsts 

akad. koris “Latvija”, “Raxtu Raxti” un 

TDA “Līgo”  

EUR 31505.00 

 

 

2. Latvijas 

virsdiriģenta 

meistarklases 

Austrālijas latviešu 

koŗiem  

Notiks 2019. gada novembrī Sidnejā 

apmēram  10 dienas, gatavojoties 

Latvijas valsts svētku sarīkojumiem, 

piesaistot Sidnejas latviešu kori un 

latviešu korus no citām Austrālijas 

pilsētām. Šī projekta ietvaros notiks arī 

meistarklases Austrālijas latv. jauniešu 

koristiem, gatavojoties Skolu jaunatnes 

Dziesmu svētikiem Rīgā.  Rīkotājs – 

Latviešu apvienība Austrālijā un 

Jaunzēlandē, atbildīgā persona – Ilona 

Brūveris  

EUR 2600.00 

 

 

3. Krapes 

“Skaņumājas 

muzikantu” 

koncerti, danču, 

dziesmu un 

mūzikas 

instrumentu 

Notiks no 2019. gada 10. jūnija līdz 8. 

Jūlijam pie latviešu kopienām 

Sanpaulu, Monteverde, Kuritibā, ar 

kulmināciju Jāņu svinībās 15. jūnijā 

Nova Odessā, kopumā pulcējot ap 600 

apmeklētāju. Rīkotājs – Brazīlijas 

Latviešu Kultūras apvienība (BLKA), 

EUR 2795.00 

 

 



meistarklases 

Brazīlijas latviešu 

diasporai 

atbildīgās personas – BLKA priekšsēdis 

Felipe de Carvalho Albrecht un BLKA 

vicepriekšsēdis Fabio Karklis Dinaz   
4. Valda un Rūtas 

Muktupāvelu 

vieskoncerti 

latviešu diasporai 

Ziemeļamerikā 

Koncerti notiks 14 latviešu centros 

Ziemeļamerikā (ASV un Kanādā) 

piesaistot 1000+ lielu klausītāju 

audienci. Koncerttūres ilgums - 4-5 

nedēļas. Neatkarīgi no koncerttūres 

galvenās organizētājas Daces Aperānes, 

katrā latviešu centrā būs viena par 

koncertu atbildīga persona, koncerttūres 

rīkotāji – Latviešu kultūras biedrība 

“TILTS” ASV. Valdis un Rūta 

Muktupāveli uzstāsies ar dinamisku, 

daudzveidīgu latviešu tautasdziesmu 

programmu balsij un koklei, stabulei, 

maziem sitamiem instrumentiem, un pa 

vidu, sniegs īsus ieskatus par katru 

dziesmu/skaņdarbu.  

    

EUR 7200.00 

 

 

5.  Somijas latv. koŗa 

“Ziemeļmeita” un 

Latvijas profes. 

instrumentālās 

mūzikas grupas 

kopkoncerts 

Notiks 2019. gada 14. decembrī 

Helsinkos, Apollo klubā, pulcējot ap 

250 klausītāju un piesaistot 

profesionālu instrumentālās mūzikas 

grupu no Latvijas. Aktivitāte paredz 

koncertprogrammas sagatavošanu, 

koncerta organizēšanu un koncerta 

sniegšanu publikai. Rīkotājs  - 

“Latviešu-somu ģimeņu biedrība Laivas 

ry”, atbildīgā persona – koŗa 

“Ziemeļmeita” diriģents Ilmārs Millers   

EUR 4353.35 

 

 

6.  Parīzes un 

Nīderlandes latv. 

koŗu kopkoncerti 

sadarbībā ar 

Latvijas 

viesmūziķiem 

Notiks 2019. gada decembrī 

Rozendālē, Nīderlandē, un Parīzē, 

Francijā, ar Parīzes latviešu koŗa 

“Latve” un Nīderlandes latviešu koŗa 

“LV koris NL” un Latvijas 

viesmākslinieku piedalīšanos, pulcējot 

ap 50 koristu un 250 klausītāju 

Rozendālē un Parīzē. Rīkotāji - Parīzes 

latviešu koris “Latve” un Nīderlandes 

EUR 5242.55 

 

 



latviešu koris “LV koris NL”, atbildīgās 

personas – koŗa “Latve” diriģente Ināra 

Braže un koŗa “LV koris NL” diriģente 

Gunita Kronberga   
7. Ģimeņu 

meistarklases Īrijā  

Notiks 2019. gada decembrī Īrijā 

turienes latviešu bērniem un 

jauniešiem ar viņu vecākiem, lai 

palīdzētu sagatavoties Skolu 

jaunatnes Dziemu un deju svētkiem 

2020. gada vasarā Rīgā. Rīkotājs – 

Latviešu biedrība Īrijā, atbildīgā persona 

– Latviešu biedrības Īrijā priekšsēde 

Inguna Grietiņa-Dārziņa    

EUR 2673.75 

 

 

8. Īrijas koŗu un deju 

kopu meistarklases 

Īrijas latviešu māksliniecisko kopu 

radošā nometne – meistarklases Īrijā 

trijas dienas 2019. gada septembrī, 

kuŗas vadīs Dziesmu un deju svētku 

virsvadītāji no Latvijas. Rīkotājs – Īrijas 

Latviešu Nacionālā padome (ĪLNP), 

atbildīgā persona – ĪLNP valdes locekle 

Inguna Mieze   

EUR 1432.65 

 

 

9. Adventa pasākumu 

cikls Štutgartē un 

Eslingenā 

Adventa pasākumi 2019. gada 

decembrī Štutgartē un Eslingenā 

latviešu diasporas ģimenēm, 

pieaicinot viesmāksliniekus no 

Latvijas. Apmeklētāju skaits 150 – 200. 

Rīkotājs – Lettischer Kulturverein Saime 

e.V. (Štutgartes latviešu biedrība 

“Saime”), atbildīgā persona – biedrības 

“Saime” priekšsēde Laura Putāne   

EUR 1537.75 

 

 

10. Kultūras 

stratēģiskais 

forums Dziesmu un 

deju svētku 

tradīcijas ilgtspējai 

diasporā  

Berlīnē vai Parīzē 2019. gada oktobrī 

vai novembrī notiks Eiropas Latviešu 

apvienības (ELA) rīkota stratēģiska 

diskusija par diasporas kultūras 

jomas virsuzdevumiem kopējās 

Latvijas kultūrtelpas kopšanā un 

diplomātijā; pētījuma “Diasporas 

radošie profesionāļi – kartēšana un 

sadarbības iespējas” prezentācija. 

EUR 1463.20 

 

 



Rīkotājs - ELA, atbildīgā persona – ELA 

priekšsēde Elīna Pinto  
11. Informācijas 

aprites un 

publicitātes 

nodrošināšana 

Informācijas aprites un publicitātes 

nodrošināšana diasporas mītnes 

zemēs un Latvijā par Dziesmu un deju 

svētku tradīcijas stiprināšanas 

pasākumiem un diasporas centros 

organizētajiem Latvijas profesionālās 

kultūras pasākumiem. Projekta 

iesniedzējs – Eiropas Latviešu 

apvienība, projekta rīkotājs – biedrība 

“Latviesi.com”, atbildīgā persona – 

biedrības “Latviesi.com” valdes 

priekšsēdētājs Indulis Bērziņš  

EUR 2196.75 

 

 

 


