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LĒMUMS PAR SVĒTKU 
NORISI
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2020.g.
oktobris

10.-15.
maijs

27. maijs

Rīcības komitejas 
sēdē lemts par 
iespējamajiem

A, B, C modeļiem 

Lēmums par 
svētku norises

modeli.
Pēc māksl. 

padomes, OVG, 
rīc. kom.

MK lēmums



DZIESMU SVĒTKU MISIJA
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DZIESMU 
SVĒTKU BŪTĪBA

Unikāla latviešu tautas 
mantojuma un mūsdienu 

mūzikas tradīcijas

Jaunradē sakņots kultūras 
fenomens

Nācijas vienotības un 
nacionālās identitātes simbols

Spēcīga un paaudzēs 
pārmantota visaptveroša 

mākslas izpausmju kustība un 
kopdalības tradīcija

Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki ir 
nozīmīgi #DzSv tradīcijas 

ilgstpējai



2021. GADA SVĒTKU MĒRĶIS
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Nodrošināt 
tradīcijas pēctecību

Atrast visdrošāko 
veidu, kā noslēgt šo 
svētku ciklu un iesākt 
nākamo

Būtiska ir tradīcijas 
nepārtrauktība

Stiprināt bērnu un jauniešu
psihoemocionālo labsajūtu vai 
labbūtību

Svētki ir tur, kur esam 
mēs! Svētki ir tādi, kādi 
esam mēs!
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SVĒTKU NORISES 
SCENĀRIJI
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Scenārijs A.
Tradicionālais.
Svētki notiek kā 
ierasts.
NETIEK IZSKATĪTS

Scenārijs B.
Pasākumi notiek 
Rīgā un reģionos 
ārtelpās

Scenārijs C. Pasākumi 

notiek reģionos/ pašvaldībās 

- sporta laukumos, skolu 

pagalmos, estrādēs u.c.

Iespējama scenāriju B un C kombinācija



RISINĀJUMI DROŠAI 
ORGANIZĒŠANAI
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1 dienā notiek 1 
pasākums. Dalībnieki 
piedalās tikai 1 dienu

Pasākumi notiek bez 
skatītājiem, svētku 
notikumi tiek filmēti un 
translēti TV

Kolektīviem 
"burbuļa"
stratēģija

Koncerti lielākoties 
notiek ārtelpās, ar 
dažiem izņēmumiem 
- koklētāji, 
mūsdienu deja

Dalībnieki pēc 
brīvprātības principa 
– ja ir dalībnieki,
ja ir pedagogi,
ja vecāki piekrīt

Notiek pedagogu, 
dalībnieku 
testēšana (B 
scenārijs)
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PĒC STATISTIKAS GATAVĪBA 
SVĒTKU DALĪBAI 
(2020.g.novembris)
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370 kori –
14 tūkst.
dziedātāju

977 tautas 
deju kolektīvi -

19 tūkst. 
dejotāji

100 folkloras 
kopas -
1815 

dalībnieki

94 
instrumentālās 

mūzikas 
ansambļi -

2900 mūziķi

135 mūsdienu 
deju kolektīvi -
2400 dejotāji



TURPMĀKIE SOĻI
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21.aprīlī pašvaldību koordinatoru 
kārtējā sanāksme.

Tiek apzināts līdz 10.maijam 
potenciālo dalībnieku skaits reģionos. 
Pārskatītas izmaksas (testēšana, 
ēdināšana, translēšana)

Maija izskaņā virzība MK rīkojuma 
projektam par Svētku norises laiku 
(2.jūlijs – 30.oktobris).

No 10. maija notiks: mākslinieciskā 
padome, OVG, Rīcības 
komiteja, Dziesmu un deju svētku 
padome
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FINANSĒJUMA 
KOPSAVILKUMS
B SCENĀRIJAM

KOPĒJĀS IZMAKSAS: 4 080 800 EUR

Atlīdzība mākslinieciskajam,

tehniskajam un 
organizatoriskajam

personālam

540 000 EUR

Dalībnieku testēšana 1 300 000 EUR

Telpu īre, mākslinieciskais un 

tehniskais noformējums
828 000 EUR

Dalībnieku reģistrācija, uzskaites

un kontroles sistēma
30 800 EUR

Neatliekamās medicīniskās

palīdzības nodrošināšana
125 000 EUR

Apsardzes, drošības, kārtības

nodrošinājums
137 000 EUR

Svētku notikumu atspoguļošana, 

video dokumentēšana
340 000 EUR

Dalībnieku ēdināšana 780 000 EUR

Pēc scenārija C galvenās valsts 
finansējuma komponentes ir:

• Svētku notikumu atspoguļošanai un 
video dokumentācijai,

• atlīdzība mākslinieciskajam, 
tehniskajam un organizatoriskajam 
personālam.

Pedagogu darba samaksu sedz 
no budžeta mērķdotācijas


