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gatavojoties XII Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Agra Bērziņa
Valsts izglītības satura centra

Neformālās izglītības
departamenta direktore

2018.gada 20.septembrī



Paldies par veikumu iepriekšējā 2017./2018.mācību gadā!

Paldies
Limbažu Bērnu un jauniešu centram par Interešu izglītības pieredzes 

apmaiņas semināra organizēšanu  

Valmieras Jaunatnes centra direktorei Sanitai Lozei un kolēģiem no 
Ventspils Jaunrades centra par 18 stundu kursu programmas “Karjeras vadības 
prasmju integrēšana interešu izglītības programmās” sagatavošanu un norisi

Interešu izglītības pieredzes apmaiņas seminārs Kuldīgā 2019.gada 9.-10.maijā

Valsts izglītības satura centrā: 
Monika Daļecka – vecākā referente audzināšanas darba jautājumos
vakance – vecākais referents vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas

jautājumos
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Aktualitātes normatīvajos aktos

Izglītības likuma grozījumi 3.lasījumam (iekļauts punkts 
par valsts nozīmes interešu izglītības iestādēm)

Ministru kabineta 2018.gada 14.augusta noteikumi Nr.521 
«Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta 
noteikumos Nr.382 «Interešu izglītības programmu 
finansēšanas kārtība»

Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumi 
Nr.569 «Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību 
un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveides kārtību»
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Valsts nozīmes interešu 
izglītības pasākumi 
2017./2018.māc.gadā

- 10.Latvijas zēnu koru salidojums 
«Puikas var» Cēsīs (2000 
dalībnieki)

- Bērnu un jauniešu folkloras kopu 
nacionālais sarīkojums «Pulkā 
eimu, pulkā teku» Līvānos 
novadā (1000 dalībnieki)

- tautas deju kolektīvu festivāls 
«Latvju bērni danci veda» 
Daugavpilī (4500 dalībnieki) un 
Jelgavā (4200 dalībnieki) 

─ vides objektu un mākslas 
darbu izstāde “Visa Dieva 
radībiņa saulītē līgojās”, 124 
vides objekti tika izvietoti 
Mazmežotnes muižā

─ XI starptautiskais bērnu un 
jauniešu teātru festivāls “.. un 
es iešu un iešu!” Valmierā (850 
dalībnieki) 4



18.Baltijas valstu studentu dziesmu un 
deju svētki «Gaudeamus» Tartu 
2018.gada 22.-24.jūnijā 
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Edinburgas hercoga starptautiskās 
jauniešu pašaudzināšanas 
programma Award Latvia

Award Latvia nometne “Vējš 
burās!”
11.-17.augusts, Salacgrīvas 
novads, 52 dalībnieki no Latvijas, 
Nīderlandes, Maltas, Turcijas, 
Somijas un Lielbritānijas

10.Award talka Likteņdārzā
8.septembris, 93 dalībnieki

#AWARDskrien
20.maijs, 88 dalībnieki
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Pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveide 
2017./2018.mācību gadā 

24 informatīvi izglītojoši un profesionālās kompetences 
pilnveides semināri (855 dalībnieki)

9 profesionālās kompetences pilnveides kursu programmas 
(373 dalībnieki)

5 metodiskie atbalsta materiāli, repertuāra krājumi (nošu 
materiāli, deju apraksti, pasākumu katalogi) 
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XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku sagatavošana

Norises laiks – 2020.gada 6.-12.jūlijs (Ministru kabineta 19.09.2018. 
rīkojums Nr.438)

Plānotais dalībnieku skaits  - ~ 35 tūkstoši

Pašvaldību deleģēti:

koordinatori

koru virsdiriģenti

tautas deju virsvadītāji 

mūsdienu deju virsvadītāji/koordinatori

vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas koordinatori

Pārskats par kultūrizglītības kolektīviem un dalībniekiem 
2018./2019.mācību gadā, kuri uzsāk gatavošanos svētkiem
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Izglītojamo skaits vispārizglītojošajās dienas 
apmācības programmās 
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197 863

199 119

202 715

204 365

205 225

202 366
201 656

2013./2014. 2014./2015. 2015./2016. 2016./2017. 2017./2018. 2018./2019. 2019./2020.



Dziesmu svētku procesā iesaistīto 
dalībnieku skaits pēc iestāžu veida 
2017./2018.mācību gadā

1
0

86 058

20 094

11 216

3 652 3 524 1 476 1 037 3 234



Dalībnieku skaits kultūrizglītības 
programmās 2017./2018.māc.gadā
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Starpsvētku pasākumi 
2019.gadā (I)

Mūzika
Kori

• Latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensības „Lakstīgala” 2019.gada 

janvārī

• 5.-9.klašu koru un jaukto koru konkursi 2019.gada aprīlī

• Modelēšanas koncerts 2019.gada februārī

Pūtēju orķestri

• Pūtēju orķestru novadu skates 2019.gada martā 

• Pūtēju orķestru defile finālkonkurss – koncerts Brīvības laukumā 2019.gada 

4.maijā

• Pūtēju orķestru modelēšanas koncerti Madonā un  Starptautiskajā izstāžu 

centrā Ķīpsalā

Mazie mūzikas kolektīvi

• Vokālās mūzikas konkurss „Balsis” 2019.gada martā 

• Instrumentālo un vokāli instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss «No 

baroka līdz rokam» 2019.gada februārī - martā 

• II Tautas mūzikas festivāls Limbažos 2019.gada 26.aprīlī
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Starpsvētku pasākumi 
2019.gadā (II)

Deja
Tautas deju kolektīvi

• Jaundeju konkurss „Mēs un deja” Ogrē 2019.gada 8.februārī
• Tautas deju festivāls „Latvju bērni danci veda” 2019.gada 25.maijā Alūksnē 

un 31.maijā Talsos

Mūsdienu deju kolektīvi
• Mūsdienu deju kolektīvu skates 2019.gada aprīlī un novembrī
• Mūsdienu deju modelēšanas koncerts Jelgavā 2019.gada 29.martā 

Folklora
• Folkloras kopu nacionālais sarīkojums „Pulkā eimu, pulkā teku” 2018.gada 

18.-19.maijā Iecavā 

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla 
• 47. Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss „LIDICE 2019”

Teātra māksla
• Skatuves runas konkurss 
• Skolu teātru festivāls "...un es iešu un iešu!” 
• Teātra sports turnīri
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Mežaparka Lielā estrāde
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Daugavas stadions
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Baltijas valstu skolu jaunatnes Deju 
svētku izstāde «EST-LAT-LIT»
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Paldies par uzmanību!


