XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu
un
deju
svētku
kopsavilkums
Vakar, līdz ar Jaunatnes dziesmu un deju koncertu “Manā dziesmā tu…”
Mežaparka Lielajā estrādē, tika noslēgti nedēļu ilgušie svētki, kuri
galvaspilsētā pulcēja teju 38000 dalībnieku no visas Latvijas.

Šogad mūsu novadu Dziesmu un deju svētkos pārstāvēja Vilzēnu tautas
nama ritma grupa „Radiridirī” (vadītājs Dzintars Vīksna) un Alojas
kultūras nama 5. – 9.klašu tautas deju kolektīvs „Resgaļi” (vadītāja
Maija Drozda). Uz Rīgu delegācija devās 7.jūlija agrā rītā, lai jau
10:00 dejotāji sāktu mēģinājumus Daugavas stadionā, kas ilga līdz pat
22:00, bet ritma grupai mēģinājums notika koncertzālē „Rīga”, kur
nākamajā dienā viņi uzstājās tautas mūzikas koncerts “Lai balstiņas
tālu skan!”. 8.jūlijā notika arī oficiālā svētku atvēršana, kas
11.novembra krastmalā pulcēja vairākus tūkstošus svētku dalībnieku,
pedagogu, virsvadītāju un virsdiriģentu.

Nākamajās dienās visā Rīgā norisinājās ne vien intensīvi mēģinājumi,
gatavojoties svētku lielkoncertiem, bet arī konkursi, skates, ielu
koncerti un radošās darbnīcas. Ielu koncertu ciklā piedalījās 103
kolektīvi ar 1804 dalībniekiem no Latvijas un ārvalstīm. Alojas novadu
pārstāvēja Alojas kultūras nama koklētāju ansamblis “Māriņa” un deju
kolektīvs “Resgalīši”, uzstājoties Vērmanes dārzā, Latvijas Nacionālās
bibliotēkas ātrijā un “Lido” atpūtas kompleksā Krasta ielā.

Sestdienas rītā Daugavas stadionā notika deju lieluzvedums “Līdz
varavīksnei tikt”, kurā uzstājās arī mūsu dejotāji, pierādot, ka
mēģinājumi, kuri neapstājās pat stipra lietus un vēja laikā, nebija

velti. Todien viņus, gluži kā par labi padarītu darbu, lutināja gan
saulaini laikapstākļi, gan tik pat silti skatītāju aplausi un gaviles.

Diemžēl naktī no sestdienas uz svētdienu svētku koordinatorus
sasniedza negaidīta ziņa par to, ka viena no nākamajā dienā gaidāmajām
svētku kulminācijām – dalībnieku gājiens, tiek atcelts. Par šī
notikuma

tālāko

attīstību

jau

informēts

daudz.

Tā

sauktajam

brīvprātīgo gājienam paspēja pievienoties tikai mūsu tautas deju
kolektīvs „Resgaļi” ar pedagogiem un koordinatori Daci Lāci, godam
pārstāvot mūsu novadu.

LTV1 raidījuma “Panorāma” sižets par svētku pēdējo dienu notikumiem
(2:35 minūtē neliela saruna ar mūsu dejotājiem)

Alojas novada dome izsaka patiesu nožēlu Vilzēnu tautas nama ritma
grupas „Radiridirī” dalībniekiem un vadītājam Dzintaram Vīksnam par
to, ka viņiem organizatorisko kļūmju dēļ tika liegta iespēja
piedalīties šajā gājienā.

Svētku pēdējā dienā uz Rīgu devās arī domes priekšsēdētājs Valdis
Bārda

ar

kundzi

un

Izglītības,

kultūras

un

sporta

komitejas

priekšsēdētāja Inga Mauriņa – Kaļva. Viņi kopā ar bērniem un
jauniešiem

pateicās

Rīgas

Centra

daiļamatniecības

pamatskolas

personālam un direktorei Aijai Neilandei par sirsnīgo un gādīgo novada
delegācijas uzņemšanu visas nedēļas garumā. Pēc tam visiem nodziedot
Latvijas himnu, tika nolikti ziedi pie Brīvības pieminekļa, bet
atpakaļceļš uz skolu, lai gatavotos braucienam mājās, pagāja,
skandējot latviešu tautas dziesmas un vijot deju līkločus.

Liels paldies visiem Alojas novada XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekiem, kolektīvu
vadītājiem, pedagogiem, skolēnu vecākiem un svētku
koordinatorei Dacei Lācei par ieguldīto darbu, saglabājot
mūsu tautas kultūrvēsturisko mantojumu un nesot novada vārdu
Latvijā – veiksmi un izturību arī turpmāk!

Zane Šlendaka
Autores, I.Znotiņa, A.Liepiņa, I.Dalkas foto

Jaunatnes dziesmu un deju
svētku noslēguma pasākumi
Viens no šīs dienas aktuālākajiem ziņu tematiem medijos bija par XI
Latvijas

skolu

jaunatnes

dziesmu

un

deju

svētku

organizatoru

aizvadītajā naktī pieņemto lēmumu atcelt svētku gājienu. Tas tika
nolemts pēc svētku operatīvās rīcības grupas ārkārtas sanāksmes, kura
savukārt

tika

sasaukta

pēc

tam,

kad

noslēguma

koncerta

ģenerālmēģinājumā vairākiem bērniem tika novērotas veselības problēmas
un ģībšana. Oficiālā informācija, ka gājiens atcelts, pagājušajā naktī
tika nosūtīta svētku koordinatoriem. Tikai vēlāk sociālajos tīklos
izplatījās ziņa, ka gājienā tomēr iespējams doties pēc katra kolektīva
brīvprātīgas izvēles.

Diemžēl brīvprātīgo gājienam paspēja pievienoties tikai mūsu tautas
deju kolektīvs „Resgaļi” ar pedagogiem un koordinatori Daci Lāci, taču
viņi godam pārstāvēja mūsu novadu. Kopumā “atceltajā” gājienā

piedalījās pat vairāk dalībnieku, nekā sākotnēji paredzēts. – Gājiens
noritēja īpašā gaisotnē. Dalībnieki apliecināja, ka dziesmu un deju
svētku tradīcija ir stipra, tā vieno un spēcina mūsu tautu. Gājiena
atmosfēra bija sirsnīga, pacilājoša un emocionāli silta. Paldies
visiem dalībniekiem un skatītājiem par šīm neaizmirstamajām emocijām
un radīto kopības sajūtu! Novērtējam arī visu to vecāku un dalībnieku
lēmumu neiet gājienā, bet piedalīties Noslēguma koncertā. Biežāk
izdziedātie vārdi gājienā bija “Liku bēdu zem akmeņa!”, – secina
svētku rīkotāji.

Šodien uz Rīgu devās arī domes priekšsēdētājs Valdis Bārda ar kundzi
un Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Inga
Mauriņa – Kaļva. Kā iepriekš norādīts, mūsu novada delegācija šīs
dienas pavadīja Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolā, tāpēc par
sirsnīgo un gādīgo uzņemšanu ar mīļiem vārdiem un deju priekšnesumu
tika teikts paldies skolas personālam un direktorei Aijai Neilandei.
Pēc tam visi devās nolikt ziedus pie Brīvības pieminekļa.

Zane Šlendaka

Atcelts
Dziesmu
un
deju
svētku gājiens (papildināts)
Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile sasaukusi svētku rīkotāju
operatīvās rīcības grupas ārkārtas sanāksmi pēc tam, kad tika
pārtraukts sestdienas vakarā Mežaparka estrādē notikušais Dziesmu un
deju

svētku

noslēguma

koncerta

ģenerālmēģinājums,

kurā

vairākiem bērniem tika novērotas veselības problēmas un ģībšana. Kā
informēja mediķi, mēģinājums pārtraukts, lai bērni izguļas, atgūst
spēkus un var izbaudīt svētku noslēguma pasākumus.

Sanāksmē tika uzklausīta operatīvo dienestu informācija par notikušo
un tika lemts par tālāko rīcības plānu saistībā ar svētdien, 12.jūlijā
plānoto svētku dalībnieku gājienu un Noslēguma koncertu.

Operatīvās rīcības grupa pieņēma lēmumu atcelt paredzēto svētku
gājienu. – Bērnu drošība ir pirmajā vietā, – uzsvēra ministre M.Seile.
Rīkotāji ir informējuši novadu koordinatorus par pieņemto lēmumu.
Neskaidru jautājumu gadījumā mūsu bērnu vecākiem lūgums sazināties ar
Daci Lāci pa tālr. 26480408. Organizatori gan norāda, ka gadījumā, ja
dalībnieki pēc pašu iniciatīvas izvēlas tomēr doties gājienā, Svētku
rīkotāji nodrošinās visu iepriekš paredzēto, taču bērnu fiziskās un
emocionālās veselības stāvokļa izvērtējums ir kolektīvu vadītāju un
koordinatoru atbildībā.

Šī rīta mediju brīfinga audiorieraksts

Sagatavoja Zane Šlendaka

Mūsu
skolēni
aizvadījuši
pirmo Dziesmu un deju svētku
koncertu
Vakar koncertzālē “Rīga” notika tautas mūzikas koncerts “Lai balstiņas
tālu skan!”, kurā piedalījās vokālie ansambļi, lauku kapelas,
instrumentālie ansambļi un citas muzikālās apvienības no visas
Latvijas, tostarp Vilzēnu tautas nama ritma grupa “Radiridirī”. Tieši
viņi noslēdza koncerta individuālo priekšnesumu daļu ar sava vadītāja
Dzintara Vīksnas ritma impresiju, raisot zālē lielas ovācijas.

Lai sekmētu tautas kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanu un saglabāšanu,
koncerta programma pamatā saturiski tika veidota no latviešu tautas
dziesmām un to apdarēm, rosinot katram novadam izcelt sev raksturīgo
un apvienot to ar mūsdienīgo. Speciāli šim koncertam tapis komponista
Valda Zilvera jaundarbs – četrdaļīgs cikls ar tautas dziesmu vārdiem
„danco, danco tu, saulīte!”. Šo koncerta daļu izpildīja visi
dalībnieki diriģenta Jāņa Grigaļa vadībā. Programmu vadīja Jolanta
Strikaite – Liepiņa un Jānis Strazdiņš.

Tāpat vakar notika arī svētku atklāšanas pasākums 11.novembra
krastmalā, kurā pulcējās vairāki tūkstoši svētku dalībnieku, pedagogu,
virsvadītāju

un

virsdiriģentu.

Svētku

atvēršana

bija

kā

neliels ieskats svētkos kopumā – muzikāli horeogrāfisks uzvedums, kurā
dziedot, dejojot un veidojot noteiktu kustību rituālu, dalībnieki
iedzīvināja svētku simbolus un atribūtiku, jo uz skatuves stundas

laikā, dalībniekiem vienam otru nomainot, parādījās visi mākslas veidi
un žanri, kuri šogad pārstāvēti.

Labus

vārdus,

uzrunājot

dalībniekus,

taica

Ministru

prezidente

Laimdota Straujuma, Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile un XI
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izpilddirektore Agra
Bērziņa. Īpašs bija pasākuma noslēgums – Renāra Kaupera uzstāšanās, ar
dalībniekiem kopā izpildot “Manu dziesmu”, kamēr tūkstošiem sanākušo
rokās plīvoja līdzi paņemtie Latvijas karodziņi un sārtajās saulrieta
debesīs virs Daugavas uzziedēja krāšņi salūta ziedi.

Zane Šlendaka
Autores, I.Znotiņa un A.Liepiņa foto

Dziesmu un deju svētku trešā
diena: atklāšanas pasākums un
koncerti
Svētku trešajā dienā notiks koru fināla konkurss, folkloras programma
“Riti raiti”, tautas mūzikas koncerts “Lai balstiņas tālu skan!” un
Svētku atvēršana 11.novembra krastmalā.

No 10:00 Rīgas Latviešu biedrības namā (RLBN) un J.Vītola Latvijas
mūzikas akadēmijā (LMA) notiks koru konkursa fināls, kurā piedalās 73
kori no visas Latvijas. Finālā noskaidros labāko jaukto kori (LMA),

apvienoto 5.-12.klašu kori, vidusskolu meiteņu kori (RLBN), 5.-9.klašu
kori (RLBN) un zēnu kori (RLBN). Žūrijas sastāvā koru nozares
profesionāļi, komponisti, pedagogi u.c. Koru fināla konkurss ir
bezmaksas pasākums, uz kuru ir aicināts jebkurš interesents. Koru
fināla skati no abām vietām varēs vērot arī ltv.lv.

Šodien sākas Svētku ielu koncertu cikls, kurā piedalīsies 103
kolektīvi ar 1804 dalībniekiem no Latvijas un ārvalstīm. “Ielu
koncerti

Svētku

pilsētvidi.

vēsturē

Koncertos

pirmo

reizi

uzstāsies

tik

plaši

kolektīvi,

kas

aptvers

Rīgas

atsaucās

uz

organizatoru piedāvājumu piedalīties ielu koncertos. Skatītājiem būs
iespēja dzirdēt dalībniekus no Latvijas un ārvalstīm Botāniskajā
dārzā, “Lido” atpūtas centrā Krasta ielā, “Origo” vasaras skatuvē,
kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, Kalnciema un Spīķeru kvartālos, bērnu
klīniskās universitātes slimnīcā Juglā,” stāsta ielu koncerta projektu
vadītāja Dita Pfeifere. Koncertu programma un laiki ir atrodami Svētku
mājas lapā dziedundejo.lv.

No 11:00 – 17:00 Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā notiks
folkloras programma “Riti raiti”, kas apvieno 21 latviešu tradicionālo
rotaļdeju, kuras parāda rotaļu ar dziedāšanu, rotaļdeju un latviešu
tradicionālo deju iespējas gan sadzīvē, gan priekšnesumos. Ieeja – pēc
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja cenrāža.

18:00 koncertzālē “Rīga” skanēs tautas mūzikas koncerts “Lai balstiņas
tālu skan”, kurā piedalās Latvijas skolu jaunatnes mazie mūzikas
kolektīvi – vokālie ansambļi, lauku kapelas, instrumentālie ansambļi
un ritma grupas, tostarp mūsu novada pārstāvji “Radiridirī”. Programma
saturiski ir veidota ar latviešu tautas dziesmām, apdarēm, rosinot
katram novadam izcelt sev raksturīgo, apvienojot to ar mūsdienīgo.
Speciāli šim koncertam tapis arī komponista Valda Zilvera jaundarbs –
četrdaļīgs cikls ar tautas dziesmu vārdiem „Danco, danco tu,
saulīte!”. Koncerta vadītāji Jolanta Strikaite un Jānis Strazdiņš.

Koncertu LTV 1 ēterā varēs skatīties 9.jūlijā 18:30.

21:30 11.novembra krastmalā notiks Svētku atvēršana, kurā pulcēsies
svētku dalībnieki, pedagogi, virsvadītāji un virsdiriģenti. Svētku
Atvēršana iecerēta kā uvertīra svētkiem, kurā visi veidi un žanri
parādīsies vienkopus. Šis pasākums pulcēs visus svētku Svētku
Atvēršana tiks veidota kā muzikāli horeogrāfisks uzvedums, kur, kopā
dziedot, dejojot un veidojot noteiktu kustību rituālu, dalībnieki
iedzīvinās svētku simbolus un atribūtiku. Ieeja pasākumā – tikai
svētku dalībniekiem, uzrādot identifikācijas karti.
Atvēršana būs skatāma arī LTV 1, ltv.lv un LMT Straume.

Inga Vasiļjeva,
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku sab.att.vad.,
29276111,
dziesmusvetki2015@gmail.com
www.dziedundejo.lv

Mūsu skolēni devušies uz
jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem
Šorīt Alojas novada kolektīvi – Vilzēnu tautas nama ritma grupa
„Radiridirī” (vadītājs Dzintars Vīksna) un Alojas kultūras nama 5.
– 9.klašu tautas deju kolektīvs „Resgaļi” (vadītāja Maija Drozda) –

devās ceļā uz Rīgu, lai uzsāktu savu dalību XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Jauniešus Alojā pavadīja domes
priekšsēdētājs Valdis Bārda, savukārt „Radiridirī” dalībniekus –
Braslavas pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Ozols. Ar skolēniem kopā
bija

Izglītības,

kultūras

un

sporta

nodaļas

vadītāja,

svētku

koordinatore Dace Lāce, „Resgaļu” vadītāja, koncertmeistare Maruta
Gaugere un medmāsa Anita Zvēra, bet galvaspilsētā visus sagaidīja
Dz.Vīksna.

Mūsu

novada

delegācija

šīs

dienas

pavadīs

Rīgas

Centra

daiļamatniecības pamatskolā. Šodien dejotājiem sākas mēģinājumi
Daugavas stadionā, kas ilgs līdz pat 22:00, savukārt ritma grupai
mēģinājums notiek koncertzālē „Rīga”, kur 8.jūlijā viņi uzstāsies arī
koncertā. – Šī gada svētku dalībnieki no mūsu novada jau ir ar
pieredzi, jo gandrīz katrs reiz piedalījies dziesmu un deju svētkos.
Novēlu bērniem spēku un izturību, jo tās nebūs vieglas dienas.
Galvenais, lai viņi labi uzvestos un neapdraudētu sevi, cits citu
pieskatītu, – dodoties ceļā, teica D.Lāce. Viņa aicina visus apmeklēt
svētku pasākumus un atbalstīt savējos, jo īpaši atklāšanas pasākumā
8.jūlijā, 11.novembra krastmalā un lielā svētku dalībnieku gājiena
laikā 12.jūlijā, kas aizsāksies Vecrīgā un vedīs līdz pat Dailes
teātrim.

Ar šodienu sāk darboties “Burtiski burvīgs burziņš” Vērmanes dārzā,
kurā piedalīsies plašs dalībnieku spektrs, apverot visdažādākās
interešu izglītības izpausmes. Būs iespēja vērot burvīgus koncertus,
piedalīties

radošajās

darbnīcās,

vides

spēlēs,

sadancošanās,

sadziedāšanās un rotaļās. Jebkurā brīdī ienākot dārzā, ikviens varēs
atrast ko sev interesantu, izjust dziesmu un deju svētku gaisotni.
Ieeja – bezmaksas.

Visa

informācija

par

svētkiem

un

pasākumu

oficiālajā mājas lapā www.dziedundejo.lv

programma

pieejama

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie Latvijas
bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki, kas notiek reizi piecos
gados. XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki norisināsies
Rīgā no 6. līdz 12.jūlijam, tajos piedalīsies teju 38 000 dalībnieku.
Svētkus rīko Valsts izglītības satura centrs, atbalsta „Swedbank” un
„Kārums”, „Latvijas Mobilais Telefons”, „Latvijas Valsts meži”,
„Valsts kultūrkapitāla fonds”, „Latvenergo”, „Latvijas dzelzceļš”,
„Statoil” un „Moller Auto” lidosta.

Zanes Šlendakas
teksts un foto

Pirmo
reizi
noskaidros
Dziesmu
un
deju
svētku
aizrautīgākos šoferus
XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atbalstītājs
Statoil Fuel & Retail Latvia īpašā akcijā portālā dziedundejo.lv
aicina iesniegt stāstus par kolorītiem Dziesmu un deju svētku
kolektīvu šoferīšiem, lai kopējā balsojumā noteiktu draudzīgāko,
atsaucīgāko un aizrautīgāko Svētku autobusu vadītāju Latvijā.

– Šovasar ap 1200 autobusu Rīgā savedīs vairāk nekā 37000 Svētku
dalībnieku no visas Latvijas. Novērtējot autobusu vadītāju ieguldīto
darbu svētku veiksmīgā norisē, vēlamies izcelt tieši viņu prasmes –
sākot ar mākslu orientēties intensīvajā pilsētas satiksmē, lai droši

nogādātu dalībniekus koncertu norises vietās, līdz pat gadu gaitā
iegūtai

pieredzei

kā

uzmundrināt

kolektīvu

pēc

nogurdinošiem

mēģinājumiem. Turklāt skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki noteikti
prasa no autobusu vadītājiem vēl lielāku atbildību un uzmanību, – saka
Ilze Siliņa, Statoil Fuel & Retail Latvia izpilddirektore.

Kā pastāstīja Pasažieru pārvadātāju asociācijas valdes direktors Ivo
Ošenieks, Dziesmu svētki gan sabiedriskā transporta vadītājiem, gan
neregulāro pārvadājumu autobusu vadītājiem ir saspringts laiks, kas
iet roku rokā ar precīzu laika plānošanu un lielu profesionālo
pieredzi. – Šoferu darbs dažkārt tiek uzskatīts kā pašsaprotama
palīdzība – nokļūt vienmēr laikā, pareizajā vietā un izdarīt to droši.
Tomēr tas ir viens no svētku izdošanās principiem, kas prasa rūpīgu, –
piebilst I.Ošenieks.

Šoferus

balvai

var

pieteikt

līdz

19.jūlijam

mājaslapā

dziedundejo.lv/cels. Kā norāda konkursa organizatori: „Šogad svētkos
piedalīsies arī tādi autobusu vadītāji, kas jau gadiem ir iemantojuši
sava kolektīva simpātijas, jo zina visvairāk dziesmu, vislabākos
atvēsināšanās veidus pēc ilgiem mēģinājumiem, skaistāko bižu pīšanas
metodes, smieklīgākās anekdotes, īsākos ceļus uz Rīgu. Taču meklējam
arī jaunos braucējus, kuri tieši šogad piedzīvos unikālo iespēju
piedalīties Svētkos.” Pieteikumus iespējams iesniegt gan no šī gada
braucieniem uz skatēm, koncertiem un festivāliem, gan iepriekšējiem
Svētkiem.

Konkursa noslēgumā 20.jūlijā tiks paziņoti pieci visvairāk balsu
saņēmušie šoferīši un viņu vestie kolektīvi, pieci stāstu iesniedzēji
un pieci balsotāji, kuri saņems vērtīgas balvas no Statoil.

Papildinformācija:

Ieva Stūre
„Statoil Fuel & Retail Latvia” sabiedrisko attiecību konsultante
Mob. tālr.:29450530
E-pasts: ieva.sture@ka.lv

