
 

 

 
 

Valsts izglītības satura centra 
rīkoto skašu un konkursu plāns 2020.gadā,  

gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 
 

 

LAIKS VIETA PASĀKUMS 
 

13.februāris 
 

Talsi, Talsu tautas nams Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo 
ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu 
festivāls–konkurss „No baroka līdz rokam” Kurzemē 

18.februāris Valmiera, Valmieras Kultūras centrs Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo 
ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu 
festivāls–konkurss „No baroka līdz rokam” Vidzemē 

21.februāris Rēzekne, Rēzeknes 5.vidusskola Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, 
instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls–konkurss 
„No baroka līdz rokam” Latgalē 

22.februāris Cesvaine, Cesvaines vidusskola Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, 
instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls–konkurss 
„No baroka līdz rokam” Vidzemē 

22.februāris Limbaži, Limbažu Bērnu un jauniešu 
centrs 

Bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums/skate 
Vidzemes piejūras reģionā 



 

 

25.februāris Rīga, Rīgas 45.vidusskola  Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, 
instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls–konkurss 
„No baroka līdz rokam” POP, VIA, Jazz (Rīga, Pierīga, 
Zemgale) 

25.februāris Balvi, Balvu muiža Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss 
Latgalē 

28.februāris Rīga, Rīgas bērnu un jauniešu centrs 
“Laimīte” 

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, 
instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls–konkurss 
„No baroka līdz rokam” IA, TMA, akustiskie VIA (Rīga, 
Pierīga, Zemgale) 

28.februāris Jēkabpils, Jēkabpils Bērnu un  
jauniešu centrs 

Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss 
Latgalē 

3.marts Līvāni, Līvānu 2.vidusskola Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2020” Latgalē 
4.marts Bauskas novads, Īslīces kultūras nams Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 

atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam „Saule 
vija zelta rotu” - Bauskas, Rundāles novadi  

4.marts Kuldīga, Kuldīgas novada bērnu un  
jauniešu centrs 

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2020” Kurzemē 

4.marts Cēsis, Cēsu Bērnu un  jauniešu centrs Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss 
Vidzemē 

6.marts Ventspils Jaunrades nams 
 

Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu”  - Ventspils pilsēta, Ventspils 
novads  



 

 

6.marts Pastendes Kultūras nams Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu”  - Talsu, Dundagas, Rojas un 
Mērsraga novadi  

6.marts Liepājas Olimpiskais centrs, Rožu zāle Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu” - Liepājas pilsēta, Aizputes, 
Pāvilostas un Grobiņas novadi  

6.marts Gulbene, Gulbenes Sporta centrs Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru 
kopmēģinājums (Latgale, Vidzeme)  

6.marts Tukums, Tukuma 2.pamatskola Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2020” Zemgalē 
6.marts Pļaviņu ģimnāzija Bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums/skate 

Piedaugavas reģionā 
7.marts  Kuldīgas Kultūras centrs  Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 

atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu” -  Kuldīgas novadi   

7.marts  Brocēnu novada kultūras un izglītības 
centrs 

Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu” -  Saldus, Brocēnu un Alsungas 
novadi  

7.marts Rīga, Rīgas 6.vidusskola 
 

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru 
kopmēģinājums (Rīga, Pierīga, Kurzeme, Zemgale) 



 

 

8.marts Jūrmala, Majoru vidusskola Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu”  - Jūrmalas pilsēta  

10.marts Cēsis, Cēsu Bērnu un jauniešu centrs Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2020” Vidzemē 
10.marts Rēzekne, ARPC “Zeimuļs” Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss 

Latgalē 
11.marts Daugavpils Kultūras pils  Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 

atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu”  - Daugavpils pilsēta  

11.marts Daugavpils novada k/n ”Vārpa” Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu”  - Daugavpils un Ilūkstes novads  

11.marts Ludzas kultūras nams Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu”  - Ludzas, Kārsavas, Ciblas, Zilupes 
novadi  

11.marts Jelgava, Jelgavas pilsētas bibliotēka Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss 
Zemgale 



 

 

12.marts Preiļu novada kultūras centrs  Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu” - Preiļu, Aglonas, Riebiņu, 
Vārkavas novadi  

12.marts Līvānu Kultūras nams Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu”- Jēkabpils pilsēta, Līvānu novads  

12.marts Rēzekne, Rēzeknes pilsētas kultūras 
nams  

Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu”- Rēzeknes pilsēta  

12.marts Rēzeknes novada Bērzgales pagasta 
Kultūras nams 

Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu” - Rēzeknes, Viļānu novadi  

12.marts Rīga, Bērnu un jauniešu centrs 
„Laimīte” 

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2020” Rīgā (B grupa) 

12.marts Kandava, Kandavas kultūras nams Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss 
Kurzeme 

13.marts Viesītes kultūras pils Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu” - Jēkabpils, Krustpils, Viesītes, 
Salas, Aknīstes novadi  



 

 

13.marts Krāslavas Kultūras nams  Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu” - Krāslavas, Dagdas novadi  

13.marts Rīga, Bērnu un Jauniešu centrs 
„Laimīte” 

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2020” Rīgā (A grupa) 

17.marts Rīga, Valsts izglītības satura centrs, 
Strūgu iela 4 

Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu” - video skate – diasporas deju 
kolektīvi  

20.marts Liepāja, Liepājas BJC struktūrvienība 
“Spārni”, LOC Tango zāle 

Bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums/skate 
Lejaskurzemes reģionā 

23.marts  - 
5.aprīlis 

Rīga, Valsts izglītības satura centrs, 
Strūgu iela 4 

Izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru izrāžu video 
skate - brīvdabas, ielu un mazie formas darbi.  

23.marts -  
7.aprīlis 

Jūrmala Pierīgas novadu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 
izstāde “Radi rotājot” 

24.marts Rīga, Kultūras pils “Ziemeļblāzma” Bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums/skate Rīgā 
un Pierīgas reģionā 

24.marts Smiltene, Smiltenes tehnikums Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss -
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi 

26.marts Rīga, Kultūras pils “Ziemeļblāzma” Bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums/skate Rīgā 
un Pierīgas reģionā (mazākumtautības) 

26.marts Liepāja, Bērnu un jaunatnes centrs 
“Vaduguns” 

Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss 
Kurzeme 



 

 

27.marts Rīga, VEF Kultūras pils Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu” - Rīgas pilsēta  

27.marts Upītes Tautas nams (Viļakas novads) Bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums/skate 
Kūkovas reģionā 

28.marts Rīga, VEF Kultūras pils Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu”  - Rīgas pilsēta  

28.marts Cesvaines vidusskola un Cesvaines 
kultūras nams 

Bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums/skate 
Vidzemes augstienes reģionā 

28.marts Cēsis, Cēsu Internātpamatskola Koklētāju ansambļu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates un kopmēģinājums Austrumlatvijas 
reģions (Vidzeme, Latgale) 

29.marts Rīga, VEF Kultūras pils Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu” - Rīgas pilsēta 

29.marts Jūrmala, Jūrmalas mūzikas vidusskola Koklētāju ansambļu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates un kopmēģinājums Rietumlatvijas 
reģions (Kurzeme, Zemgale) 

30.marts -  
17.aprīlis 

Rīga, Rīgas dome Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde 
„Radi rotājot” 

31.marts -  
15.aprīlis 

Bauskas muzejs Zemgales reģiona vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 
izstāde „Radi rotājot” 



 

 

1.aprīlis Kubulu Kultūras nams  Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu” - Balvu, Rugāju novadi  

1.aprīlis Gulbenes kultūras centrs Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu” - Gulbenes novads  

1.aprīlis Smiltenes Kultūras centrs Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu” - Smiltenes, Valkas, Strenču 
novadi  

2.aprīlis Alūksnes Kultūras centrs Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu” - Alūksnes, Apes novadi  

2.aprīlis Rūjienas Kultūras nams/  
Valmieras kultūras centrs 

Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu” - Valmieras pilsēta, Kocēnu, 
Beverīnas, Burtnieku, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas 
novadi  

2.aprīlis Viduskurzemes pamatskola-attīstības 
centrs  

Bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums/skate 
Austrumkursas, Viduskursas, Ziemeļkurzemes reģionos 



 

 

2.aprīlis Jūrmala, Jūrmalas Mūzikas vidusskola 
 

Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss 
Pierīga 

2.aprīlis 
 

Rīga, Kultūras pils “Ziemeļblāzma” Speciālās izglītības iestāžu audzēkņu projekta „Roku 
rokā dziesmu rotā” Rīgas, Rīgas apkaimes un Zemgales 
vēsturiskā novada svētki  

3.aprīlis Siguldas Kultūras centrs “Siguldas 
devons” 

Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu” - Siguldas, Garkalnes novadi  

3.aprīlis Limbažu kultūras nams Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu” - Limbažu, Alojas, Salacgrīvas 
novadi  

3.aprīlis Iecavas kultūras nams Bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums/skate 
Zemgales reģionā 

3.aprīlis  Rīga, Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas 
Skolēnu pils” 

Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss 
Pierīga 

3.aprīlis Līvāni, Līvānu kultūras centrs Teātra sports Latgales reģiona turnīrs  
4.aprīlis Babītes novada pašvaldības 

Kultūrizglītības centrs 
Koklētāju ansambļu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates un kopmēģinājums  (Pierīgas reģions)  

5.aprīlis Rīga, Kultūras pils „Ziemeļblāzma’ Koklētāju ansambļu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates un kopmēģinājums (Rīgas kolektīvi)   

6.aprīlis Rīga, vieta tiks precizēta  Mūsdienu deju kolektīvu repertuāra apguves 
finālkonkurss 



 

 

6.aprīlis – 
22.aprīlis 

Rēzekne Latgales reģiona vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 
izstāde „Radi rotājot” 

7.aprīlis Jēkabpils novads, Dignājas 
pamatskola 

Bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums/skate 
Sēlijas reģionā 

7.aprīlis Dubulti, Jūrmalas Mākslas skola Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, tērpu kolekciju 
un radošo darbnīcu skates Pierīgā 

8.aprīlis 
 

Ķekava, Baložu pilsētas kultūras 
nams, plkst. 10.00 
 

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru konkursa II kārta – Ikšķiles novads, Salaspils 
novads, Ādažu novads, Carnikavas novads, Garkalnes 
novads, Ķekavas novads, Baldones novads, Mārupes 
novads, Olaines novads, Babītes novads  

8.aprīlis Bauska, Bauskas Kultūras centrs, 
plkst. 14.00 

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru konkursa II kārta – Bauskas novads, Iecavas 
novads, Rundāles novads, Vecumnieku novads 

8.aprīlis Aizkraukles pilsētas kultūras nams Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu” - Aizkraukles, Pļaviņu, Kokneses, 
Jaunjelgavas, Neretas, Skrīveru novadi  

8.aprīlis Ogre, Ogres Kultūras centrs,  
plkst. 12.00 

Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu” - Ogres, Lielvārdes, Ķeguma 
novadi  

8.aprīlis Daugavpils Kultūras pils Mūsdienu deju kolektīvu repertuāra apguves 
finālkonkurss 



 

 

9.aprīlis 
 

Jūrmala, Jūrmalas Mūzikas vidusskola, 
pl.10.00 

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru konkursa II kārta – Jūrmalas pilsēta 

9.aprīlis Dobele, plkst. 13.00 XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru konkursa II kārta – Dobeles novads, Tērvetes 
novads, Auces novads 

9.aprīlis Jelgava, Jelgavas Valsts ģimnāzija 
plkst. 16.00 

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru konkursa II kārta – Jelgavas pilsēta, Jelgavas 
novads, Ozolnieku novads 

9.aprīlis Mālpils Kultūras centrs Mūsdienu deju kolektīvu repertuāra apguves finālskate 
9.aprīlis Valmiera, Valmieras Pārgaujas 

ģimnāzija 
Teātra sports Vidzemes reģiona turnīrs 
 

10.aprīlis – 
24.aprīlis 

Liepāja, Liepājas Olimpiskais centrs Kurzemes reģiona vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 
izstāde „Radi rotājot” 

14.aprīlis Ventspils novads, Ugāles vidusskola, 
plkst. 10.00 

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru konkursa II kārta  - Ventspils novads   

14.aprīlis Ventspils, Ventspils Valsts 1.ģimnāzija, 
pl.12.00 

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru konkursa II kārta – Ventspils pilsēta 

14.aprīlis Kuldīga, Kuldīgas novada bērnu un  
jauniešu centrs, plkst.16.00 

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru konkursa II kārta – Kuldīgas novads, Alsungas 
novads, Skrundas novads 

15.aprīlis Liepāja, Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, 
plkst. 10.00 

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru konkursa II kārta – Grobiņas novads, Pāvilostas 
novads, Nīcas novads, Rucavas novads, Priekules 
novads, Aizputes novads, Vaiņodes novads, Durbes 
novads 



 

 

15.aprīlis Liepāja, Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, 
plkst. 11.00 

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru konkursa II kārta - Liepājas pilsēta 

15.aprīlis Saldus, plkst. 16.00 XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru konkursa II kārta – Saldus novads, Brocēnu novads 

15.aprīlis Bauskas Bērnu un jauniešu centrs Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, tērpu kolekciju 
un radošo darbnīcu skates Zemgalē 

16.aprīlis Preiļi, plkst. 10.30 XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru konkursa II kārta – Preiļu novads, Aglonas novads, 
Līvānu novads, Viļānu novads  

16.aprīlis Krāslava, Krāslavas Kultūras nams, 
plkst. 14.00 

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru konkursa II kārta – Krāslavas novads, Dagdas 
novads 

16.aprīlis Daugavpils, plkst. 16.00 XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru konkursa II kārta – Daugavpils pilsēta, Daugavpils 
novads, Ilūkstes novads 

16.aprīlis Madonas pilsētas kultūras nams Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu”- Madonas, Lubānas, Varakļānu, 
Cesvaines novadi  

16.aprīlis Mālpils Kultūras centrs Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu” - Pierīgas deju apriņķis  

16.aprīlis Liepājas Olimpiskais centrs Mūsdienu deju kolektīvu repertuāra apguves finālskate 



 

 

16.aprīlis PIKC “Kandavas Lauksaimniecības 
tehnikums” 

Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošais 
pasākums „Radi rādi raidi!2020” Kurzemē  

16.aprīlis Cēsis, Cēsu 2.pamatskola Speciālās izglītības iestāžu audzēkņu projekta „Roku 
rokā dziesmu rotā” Vidzemes un Latgales vēsturisko 
novadu svētki 

16.aprīlis Dundaga, Dundagas pils Teātra sports Kurzemes reģiona turnīrs 
16.aprīlis 
 

Rīga, Kultūras pils “Ziemeļblāzma”  Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, tērpu kolekciju 
un radošo darbnīcu skates Rīgā 

17.aprīlis Rēzekne, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija, 
plkst. 10.00 

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru konkursa II kārta – Rēzeknes pilsēta, Rēzeknes 
novads, Ludzas novads, Kārsavas novads 

17.aprīlis Vecpiebalgas Kultūras nams   Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam „Saule 
vija zelta rotu” - Cēsu deju apriņķis  

17.aprīlis Mālpils Kultūras centrs Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu” - Pierīgas deju apriņķis  

17.aprīlis Iecava, Iecavas vidusskola Teātra sports Zemgales reģiona turnīrs   
18.aprīlis Cēsis, CATA Kultūras nams   Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 

atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam „Saule 
vija zelta rotu” - Cēsu deju apriņķis   



 

 

18.aprīlis Jaunolaines Kultūras nams Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam „Saule 
vija zelta rotu” - Salaspils, Olaines, Ķekavas, Carnikavas, 
Ikšķiles, novadi  

18.aprīlis Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte Tradicionālās dziedāšanas konkursa „Dziesmu dziedu, 
kāda bija”, tradicionālās muzicēšanas konkursa 
„Klaberjakte” un tradicionālās dejošanas konkursa 
„Vedam danci” fināli 

20.aprīlis Valmiera, Valmieras 5.vidusskola 
plkst. 10.00 

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru konkursa II kārta  - Valmieras pilsēta, Kocēnu 
novads, Beverīnas novads, Burtnieku novads, 
Mazsalacas novads 

20.aprīlis Smiltene, plkst.16.00 XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru konkursa II kārta – Smiltenes novads, Valkas 
novads, Strenču novads 

21.aprīlis Alūksne, plkst.9.30 
 

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru konkursa II kārta  - Alūksnes novads, Apes novads  

21.aprīlis Balvi, plkst.13.00 XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru konkursa II kārta – Balvu novads, Viļakas novads, 
Baltinavas novads 

21.aprīlis Gulbene, Gulbenes novada valsts 
ģimnāzija, plkst.16.00 

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru konkursa II kārta – Gulbenes novads  

21.aprīlis PIKC “Ogres tehnikums” Rankas 
teritoriālā struktūrvienība 

Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošais 
pasākums „Radi rādi  raidi!2020” Vidzemē  



 

 

21.aprīlis – 
28.aprīlis 

Vaidavas kultūras un atpūtas centrs Vidzemes reģiona vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 
izstāde „Radi rotājot” 

22.aprīlis Madona, Jāņa Norviļa Madonas 
Mūzikas skola, plkst. 9.30 

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru konkursa II kārta – Madonas novads, Cesvaines 
novads, Lubānas novads, Ērgļu novads, Varakļānu 
novads 

22.aprīlis Jēkabpils, plkst.13.30 XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru konkursa II kārta – Jēkabpils pilsēta, Jēkabpils 
novads, Krustpils novads, Salas novads, Viesītes novads, 
Aknīstes novads 

22.aprīlis Liepāja, Liepājas Olimpiskais centrs Speciālās izglītības iestāžu audzēkņu projekta „Roku 
rokā dziesmu rotā” Kurzemes vēsturiskā novada svētki 

22.aprīlis Rēzekne,  ARPC “Zeimuļs”  Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, tērpu kolekciju 
un radošo darbnīcu skates Latgalē  

22.aprīlis Rīgas Hanzas vidusskola Teātra sports Rīgas un Pierīgas reģiona turnīrs  
23.aprīlis Ogre, Ogres Kultūras centrs, 

plkst.10.00 
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru konkursa II kārta  – Ogres novads, Lielvārdes 
novads, Ķeguma novads 

23.aprīlis Aizkraukle, Aizkraukles novada 
vidusskola, plkst.15.00 

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru konkursa II kārta – Aizkraukles novads, 
Jaunjelgavas novads, Kokneses novads, Skrīveru 
novads, Pļaviņu novads, Neretas novads 



 

 

23.aprīlis Tukums, Tukuma pilsētas Kultūras 
nams 

Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu”  - Tukuma, Kandavas, Jaunpils, 
Engures novadi  

23.aprīlis Dobeles kultūras nams Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam „Saule 
vija zelta rotu” - Dobeles, Tērvetes, Auces novadi  

23.aprīlis Viļānu vidusskola un kultūras nams Bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums/skate 
Ziemeļlatgales reģionā 

23.aprīlis Jēkabpils Agrobiznesa koledža Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošais 
pasākums “Radi rādi  raidi! 2020” Zemgalē  

24.aprīlis Talsi,  Talsu Valsts ģimnāzija, 
plkst. 10.00 

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru konkursa II kārta  – Talsu novads, Dundagas 
novads, Rojas novads  

24.aprīlis Tukums, plkst. 14.00 
 

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru konkursa II kārta – Tukuma novads, Jaunpils 
novads, Engures novads, Kandavas novads 

24.aprīlis Iecavas kultūras nams Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu” - Iecavas, Vecumnieku novadi  



 

 

24.aprīlis Svētes pagasta Jēkabnieku kultūras 
nams 

Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu” - Jelgavas novads  

24.aprīlis Līvāni Bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums/skate 
Dienvidlatgales reģionā 

24.aprīlis Liepāja, Liepājas Olimpiskais centrs Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, tērpu kolekciju 
un radošo darbnīcu skates Kurzemē 

24.un 25. aprīlis Valmieras teātris un Valmieras 
Viesturskola 

XIII Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls „...un es 
iešu un iešu!” 

25.aprīlis Jelgavas pilsētas Kultūras nams Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves un dalībnieku 
atlases skates, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncertam 
„Saule vija zelta rotu” - Jelgavas pilsēta  

27.aprīlis Sigulda, Siguldas 1.pamatskola, 
plkst. 9.30 

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru konkursa II kārta  - Siguldas novads, Saulkrastu 
novads, Mālpils novads, Inčukalna novads, Krimuldas 
novads, Ropažu novads, Stopiņu novads  

27.aprīlī Cēsis, Cēsu Valsts ģimnāzija,   
plkst. 13.00 

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru konkursa II kārta – Cēsu novads, Amatas novads, 
Līgatnes novads, Raunas novads, Priekuļu novads, 
Vecpiebalgas novads, Jaunpiebalgas novads, Pārgaujas 
novads 

27.aprīlī Limbaži, plkst. 17.00 XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru konkursa II kārta – Limbažu novads, Salacgrīvas 
novads, Alojas novads 



 

 

28.aprīlis Rīga, Kultūras pils "Ziemeļblāzma", 
plkst. 11.00 
 

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru konkursa II kārta  - Rīgas Centra, Ziemeļu rajonu 
un Latgales priekšpilsētas zēnu,  5.-9.klašu un 5.-
12.klašu un meiteņu kori 

28.aprīlis Balvu profesionālā un 
vispārizglītojošā vidusskola 

Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošais 
pasākums „Radi rādi  raidi!2020” Latgalē 

28.aprīlis Kocēnu novads, Vaidavas kultūras 
amatniecības centrs 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, tērpu kolekciju 
un radošo darbnīcu skates Vidzemē 

29.aprīlis Rīga, Kultūras pils "Ziemeļblāzma", 
plkst. 11.00 

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru konkursa II kārta  - Rīgas Kurzemes rajona, 
Vidzemes un Zemgales priekšpilsētu zēnu, 5.-9.klašu un 
5.-12.klašu un meiteņu kori 

29.-30.aprīlis  Ikšķiles vidusskola Teātra sports valsts finālturnīrs 
30.aprīlis Rīga, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, Kr. 

Valdemāra iela 1, plkst. 14.00 
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru konkursa II kārta  - Rīgas visi rajonu un 
priekšpilsētu jauktie kori un profesionālās izglītības 
iestāžu jauktie un meiteņu kori 

4.maijs Rīga, Brīvības laukums Pūtēju orķestru defilē finālkonkurss 
6.jūnijs  Rīga, vieta tiks precizēta  Vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2020” fināla konkurss  
3.jūlijs Rīgas 6.vidusskola Pūtēju orķestru KONKURSS (C, D grupas) 
4.jūlijs Rīgas Latviešu biedrības nams,  

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmija 

Koru fināla konkurss  
 

7.jūlijs Lielā ģilde Pūtēju orķestru KONKURSS (A, B grupas) 
 
 


