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SKATES 2020



• Skatēs tradicionāli tiek pārbaudīta koprepertuāra apguve un noskaidroti Svētku

dalībnieki.

• Skates rīko Valsts izglītības satura centrs ciešā sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām,

pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm.

• Skates notiek saskaņā ar nolikumiem, kas ir publicēti nacgavilet.lv un visc.gov.lv

SKATES 2020.GADĀ



STATISTIKA



Ø Skatēm gatavojas vairāk kā 55 000 skolēnu 

Ø Skates notiks visos Latvijas reģionos

Ø Žūrijai jānobrauc vairāk kā 20 000 km











Svētku koru nozares skates notiks trīs kārtās:

1.kārta: marts – aprīlis

Tiks novērtēta koru sagatavotības pakāpe un svētku repertuāra apguve.

Kori, kuri apguvuši repertuāru un piedalījušies kopmēģinājumos, tiek izvirzīti konkursa 2.kārtai.

2.kārta : no 8. līdz 30.aprīlim – sāksies Ķekavā un noslēgsies Rīgā.

Konkursa 1.un 2.kārtā kori dziedās obligāto dziesmu un divas izlozes dziesmas no svētku repertuāra.

3.kārta - 4.jūlijā

Koru konkursa fināls

Rīgas Latviešu biedrības namā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Kopā koru skatēs piedalīsies 
379 koru un 15 268 dziedātāji

KORU NOZARES SKATES



XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu”

repertuāra apguves un dalībnieku atlases skates sāksies 4. martā Bauskā un noslēgsies 25. aprīlī Jelgavā.

Skatē deju kolektīvi dejos 2 dejas no atbilstošās grupas deju lielkoncerta repertuāra:

1 izlozes un 1 izvēles deju no atbilstošās grupas deju lielkoncerta repertuāra.

Kolektīvus vērtēs Valsts izglītības satura centra apstiprināta vērtēšanas komisija piecu dejas nozares speciālistu

sastāvā.

Kopā tautas deju skatēs piedalīsies 

1023 kolektīvu ar 20833 dalībniekiem

TAUTAS DEJU SKATES



No 28. marta līdz 5. aprīlim četrās Latvijas pilsētās –

Jūrmalā, Cēsīs, Babītē un Rīgā - notiks koklētāju ansambļu

skates.

Mūsdienu deju kolektīvu finālkonkursi, gatavojoties

Mūsdienu deju lieluzvedumam “Augstāk par zemi”,

notiks no

6. līdz 16. aprīlim Rīgā, Daugavpilī, Mālpilī un Liepājā.

Mazie mūzikas kolektīvi konkursā “Balsis”

savas dziesmas no 3.marta (Līvānos) līdz 13.martam (Rīgā)

izdziedās visos kultūrvēsturiskajos novados.



Skašu rezultāti tiks publicēti Svētku mājas lapā nacgavilet.lv
un 

Valsts izglītības satura centra mājas lapā visc.gov.lv

Svētku dalībnieki pašvaldībām tiks paziņoti līdz 2020.gada 12.maijam. 

SKAŠU REZULTĀTI



MAZIE
DZIESMUSVĒTKI



Aicinām dalībniekus doties uz skati ar prieku par jau padarīto darbu, ar lepnumu par prasmēm, kas

iegūtas ceļā uz Svētkiem – ik mirklis, kas pavadīts mēģinājumu procesā, ir ieguldījums personības

attīstībā.

Aicinām pašvaldības rīkot mazos Dziesmusvētkus, lai visi, kas gatavojušies skatēm, varētu

iepriecināt ar savu sniegumu visus interesentus.

Kolektīvus, kas būs apguvuši repertuāru, bet neiekļūs svētku dalībnieku vidū, pēc žūrijas

ieteikumiem aicināsim dalībai

Svētku ielu koncertos, kas notiks vairākās vietās Rīgas pilsētvidē.



MŪSDIENU DEJU LIELUZVEDUMS
«AUGSTĀK PAR ZEMI»

Annika Andersone, mākslinieciskā vadītāja



GATAVOJAS UN FINĀLA KONKURSOS 
PLĀNO PIEDALĪTIES

Grupa Kolektīvu skaits Dalībnieku skaits kopā

1.-2. kl.gr. 18 kolektīvi 374

3.-4. kl.gr. 25 kolektīvi 495

5.-7. kl.gr. 36 kolektīvi 648

8.-9. kl.gr. 24 kolektīvi 434

10.-12. kl.gr. 12 kolektīvi 215

Kopā laikmetīgo 
deju kolektīvi:

115 2166

1.-4. kl.gr. Ielu deja 10 kolektīvi 185

5.-9. kl.gr. Ielu deja 6 kolektīvi 97

10.-12. A kl.gr. 9 kolektīvi 179

Kopā ielu deju 
kolektīvi:

25 461

PAVISAM KOPĀ: 140 2627



Mākslinieciskā vadītāja: Annika Andersone

Režisors: Sandis Kalniņš

Scenogrāfs: Dāvis Līcītis

Gaismu mākslinieks: Karlis Freibergs

Muzikālais vadītājs: Uldis Timma

Tērpu konsultante: Madara Botmane

RADOŠĀ KOMANDA



Mūsdienu deju lieluzvedums
“AUGSTĀK PAR ZEMI”

2000 dalībnieki 



KOKĻU MŪZIKAS DIŽKONCERTS

Ieva Šablovska, mākslinieciskā vadītāja



400 koklētāji  

Stāsts par mazu zēnu, kurš nonācis sev neierastā vidē. Viņš pēta, atklāj un izdzīvo latviešu lauku

viensētu. Šī nav parasta viensēta, šeit ik uz soļa dzirdamas kokles skaņas, šeit atskan simtiem

gadus senas tautasdziesmas, jaunas aranžijas, jaunrade un pat tās skaņas, kas rodas dzimstot

jaunai koklei meistara darbnīcā.

Kokļu mūzikas koncerta filozofiskā vēstījuma atslēgas vārdi ir draudzība, atklājums, izbrīns,

ceļojums laikā un savā iekšējā pasaulē, sasaukšanās, ceļš, pasaules ieraudzīšana, kopā būšana,

svētki.

Koncerts III daļās



ØLīga Ančevska «Mēs ejam pār kalniem un pār lejām»

ØIveta Tauriņa «Meža burvība»

ØIveta Tauriņa «Putraimu dancis»

ØEdgars Lipors «Kad kalti klausa»

ØIeva Šablovska/Ernests Mediņš «Vectēva darbnīca»

ØVita Ruduša «Teika par kokli»

ØLaura Jēkabsone «Dvēselīte»

ØDace Bleikša «Dod, dieviņi, lietum līt»

JAUNDARBI



ØMākslinieciskā vadītāja - Ieva Šablovska

ØRežisors - Juris Jonelis

ØScenogrāfs - Austra Hauks

ØDramaturgs - Klāvs Knuts Sukurs

ØGaismu mākslinieks - Ivars Vācers

ØSkaņu režisors - Gustavs Ērenpreiss

ØMākslinieciskā grupa - Alise Veisa, Valda Bagāta, Ilze Žvarte un Zane Sniķere

ØProjekta vadītāja - Dita Pfeifere

ØProjekta vadītājas asistente - Elizabete Tauriņa

Diriģentes:
Teiksma Jansone, Anda Eglīte, Ilze Žvarte, Valda Bagāta, Iveta Tauriņa,
Ieva Mežgaile, Biruta Deruma, Dace Bleikša, Kristīne Dmitrijeva

RADOŠĀ KOMANDA



FOLKLORAS KONCERTU PROGRAMMA
«ROTĀ SAULE ROTĀ BITE»

Māra Mellēna, režisore un projektu vadītāja



ØProjekta vadītāja un režisore: Māra Mellēna

ØMuzikālā vadītāja: Dina Liepa

ØTradicionālās dziedāšanas konsultante: Zane Šmite

ØTradicionālās dejas konsultante: Dace Circene

ØMāksliniece: Ērika Māldere

ØScenogrāfs: Aigars Lenkēvičs

ØTehniskais direktors: Reinis Druvietis

RADOŠĀ KOMANDA



ROTĀ SAULE, ROTĀ BITE

Labāko bērnu un jauniešu folkloras kopu
sadarbības projekts – mantoto tradīciju
mūsdienīgas interpretācijas, izmantojot
multimediju iespējas: kopīga muzicēšana,
dziedāšana, dejošana, dalīšanās ar savu
mantojumu, ņemot vērā izzinātās lokālo
tradīciju īpatnības, bet darbojoties
mūsdienu pilsētvidē un brīvi interpretējot
tradīcijas savas pieredzes kontekstā.

ZUMM KĀ BIŠU STROPĀ
Ziemeļblāzma, 8. jūlijs plkst.19.00



ROTĀ SAULE ROTĀ BITE

Rotaļu un deju 
programma, kurā 
savijušās dažādu 
novadu rotaļas, 
spēles, sacensību un 
pāru dejas, kuras 
pašlaik populāras 
bērnu un jauniešu 
folkloras kopās.

ROTAĻU VIJA LATVIJAI
9.jūlijs Brīvības laukums, 
plkst.16.00



ROTĀ SAULE, ROTĀ BITE 
FOLKLORAS KONKURSU UZVATĒTĀJU KONCERTS
10.jūlijs, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 



ROTĀ SAULE, ROTĀ BITE

Bērnu un jauniešu folkloras kopu individuālās
programmas, sakārtotas atbilstoši Latvijas
vēsturisko novadu ietvaram, dos ieskatu
novadu tradīciju daudzveidībā Vērmanes dārzā.
Folkloras kopu iniciētas interaktīvas
sadziedāšanās, kopmuzicēšanas un
sadancošanas norises Vērmanes dārzā,
Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” un Mežaparka
Lielajā estrādē aicinās līdzdarboties dažādu
paaudžu skatītājus un klausītājus.

FOLKLORAS KOPU INDIVIDUĀLĀS 
PROGRAMMAS UN DANČI



KLIMATA DRAUGS



Viena no Svētku vērtībām ir atbildība - soli pa solim veidosim klimatam draudzīgus Svētkus, domājot par to, 
kas vidē paliek pēc mums. Klimatam draudzīgos risinājumus Svētkos sajutīs ikviens.

Mobilitāte uz lielākajām norises vietām - ar velosipēdu, skūteri vai sabiedrisko transportu.

Atbildīga resursu lietošana:

•Dalībniekiem dāvināsim vairākkārt uzpildāmās ūdens pudeles.

•Norišu vietās - drošas dzeramā ūdens uzpildīšanas iespējas.

•Īpašu uzmanību pievērsīsim arī materiāliem, no kuriem tiks ražota Svētku atribūtika – dalībnieku somiņas un 
suvenīru izvēle.

•Drukas materiāli no papīra ar videi draudzīga materiāla sertifikātu.

•Atkritumu šķirošana.

•Neizmantosim balonus un nerīkosim salūtus.

Izglītojošas aktivitātes Vērmanes parkā un lielākajās norišu vietās.

KLIMATAM DRAUDZĪGI SVĒTKI



#KlimataDraugs #BalssPlanētai 

2020. GADA 13. FEBRUĀRIS
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KONKURSS JAUNIEŠIEM

© Green Renaissance / WWF-US

“Dabai draudzīga dzīvesveida vēstnieks” - jaunietis 
vecumā no 7 līdz 22 gadiem, kas ikdienā piekopj videi 
draudzīgu dzīvesveidu;
“Dabai draudzīga dzīvesveida vēstnieks/kolektīvs” -
interešu izglītības kolektīvs, kas apvieno jauniešus 
vecumā no 7 līdz 22 gadiem un ir guvis būtiskus 
panākumus videi draudzīgu iniciatīvu īstenošanā, 
iesaistot un iedvesmojot līdzcilvēkus skolā, apkaimē, 
citviet.
Pieteikšanās līdz 8.martam
Sumināšana: Zemes stundas koncertā 28. martā
Vairāk informācijas: pdf.lv 
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Aicinām kopā ar kori “Spīgo”...
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Senču gudrības jaunos paradumos
Zied zemīte zilis ziedis,
Žēl man mīt kājiņàm...

Es uzgāju zelta birzi,
Ne zariņu nenolauzu;
Vējš nopūta vienu lapu,
Saule žēli noraudāja.

Visiem labi, visiem labi
Mana tēva zemitē:
Zaķam labi cilpu mest,
Rubeņam rubināt.

© Green Renaissance / WWF-US



PALDIES PAR UZMANĪBU!


