
Galvenie plānotie Kultūras 
notikumi 2020. – 2021.: 

Diasporas iesaiste klātienē un 
attālināti

#Kultūra  nepadodas

Latvijas Nacionālā kultūras centra
direktore SIGNE PUJĀTE

PBLA un LNKC informatīvais seminārs
2020.gada 26.maijs



Ceļā uz 
XXVII Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkiem

2019.-2023.



MĀKSLINIECISKĀ DARBĪBA                      ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA

2019Priekšlikumu un viedokļu par 
Dziesmu un deju svētku nedēļu –
izvērtēšana

Starpsvētku pasākumi

Māksliniecisko koncepciju konkursu
izsludināšana (Deju lieluzvedums 
un Koru lielkoncerts) 

Māksliniecisko koncepciju konkursu
izsludināšana (Pūtēju orķestru 
dižkoncerts; Noslēguma koncerts)

Kori uzsāk koprepertuāra apguvi

Dziesmu un deju svētku iepriekšējās 
organizācijas secinājumu un 
ieteikumu analīze

Dziesmu un deju svētku 
organizatoriskā modeļa izstrāde

Svētku nedēļas pasākumu un to 
norises vietu plānošana 

Dziesmu un deju svētku 
sagatavošanas procesa un norises 
budžeta izstrāde

Elektroniskās reģistrācijas sistēmas 
aktualizēšana un pielāgošana 

2020



MĀKSLINIECISKĀ DARBĪBA                      ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA

2021Turpinās māksliniecisko 
koncepciju konkursi 

Koprepertuāra apguve
Metodiskā atbalsta pasākumi

Starpsvētku pasākumi (*)
Sieviešu un vīru koru salidojums 
Tukums, 5.jūnijs
Rīgas deju svētki 4. maijs, Rīgā, Ķīpsalā
Vidzemes kultūrvēsturiskā novada deju 
svētki Valmierā 29. maijs
Kurzemes kultūrvēsturiskā novada deju 
svētki, Talsu novada Laucienas pagasta 
Nūrmuižā 5. jūnijā
u.c. pasākumi

Darbs pie Dziesmu un deju svētku 
atbalstītāju piesaistes

Dziesmu un deju svētku 
komunikācijas plāna izstrāde

Kopējo Dziesmu un deju svētku 
organizēšanas iepirkumu plāna 
izstrāde



MĀKSLINIECISKĀ DARBĪBA                      ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA

2022Koprepertuāra pārbaudes 
skates

Dziesmu un deju svētku 
ieskaņu modelēšanas koncerti 
Latvijas reģionos

Starptautiskais folkloras 
festivāls «Baltica»

Darbu uzsāk Rīcības komiteja

Darbs pie dalībnieku uzturēšanās 
jautājumiem (transports, ēdināšana, 
izmitināšana)

Dziesmu un deju svētku nedēļas 
pasākumu plānošana un tehniskā 
izstrāde 

Kopējo iepirkumu sagatavošana un 
izsludināšana



MĀKSLINIECISKĀ DARBĪBA                      ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA

2023Svētku dalībnieku atlases 
konkursi/skates

Fināla konkursi/skates

Dziesmu un deju svētki

Dziesmu un deju svētku ārējā 
komunikācija

Dziesmu un deju svētku nedēļas 
pasākumu producēšana

Dalībnieku uzturēšanās 
nodrošināšana (t.sk. drošība, 
kārtība)



2022



Metodiskais atbalsts



2019

2020



EKSPERTS IESAKA

2019

2020



2019

2020



2020



Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētki



Contoso
S u i t e s

Svētki pārcelti uz  2021.gada 5.-11.jūliju

Valsts izglītības satura 
centrs strādā, lai 
nodrošinātu interešu 
izglītības un Dziesmu un 
deju svētku procesu.

Svētku rīkotāji saka paldies 
visiem vadītājiem, 
dalībniekiem un ģimenēm 
par sapratni un atbalstu šajā 
laikā, jo visu šo laiku tiek 
plānota pārcelto XII Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētku sagatavošana! 

Darbs pie Svētku sagatavošanas aktīvi turpinās!



PALDIES!

IESPĒJA IZTEIKT VIEDOKLI un UZDOT JAUTĀJUMUS:

Sabiedrības līdzdalības projektu koordinatore Aiga Vasiļevska

aiga.vasilevska@lnkc.gov.lv 


