
Apstiprināts ar 

Valsts izglītības satura centra  

2019.gada 9.oktobra rīkojumu nr.4.1-12/7 

 
Valsts izglītības satura centra 

rīkoto skašu un konkursu plāns 2019./2020.mācību gadā, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 

 

 

Laiks Vieta Pasākums VISC atbildīgā persona Atbildīgā kontaktpersona 

skates/konkursa norises vietā 

2019.gads 

26.oktobris 

 

Zemgales 

Olimpiskais centrs 

(Jelgava) 

pl.12.00 un 18.00 

Mūsdienu deju lieluzveduma modelēšanas koncerts 

„Augstāk par zemi” un finālkonkurss 

I.Leoho-Čudare 

musdienu.deja@visc.gov.lv 

Annika Andersone 

annika.benefice@inbox.lv 

27.oktobris 

 

Zemgales 

Olimpiskais centrs 

(Jelgava) 

pl.11.00 

Mūsdienu deju lieluzveduma modelēšanas koncerts 

„Augstāk par zemi”  

I.Leoho-Čudare 

musdienu.deja@visc.gov.lv 

Annika Andersone 

annika.benefice@inbox.lv 

2020.gads 

13.februāris 

 

Talsi,  

Talsu tautas nams 

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, 

instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls–konkurss 

„No baroka līdz rokam” Kurzemē 

E.Šķetris 

egils.sketris@visc.gov.lv  

Antra Vētra, tālr.29128332,  

antravetra@inbox.lv 

18.februāris Valmiera, 

Valmieras Kultūras 

centrs 

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, 

instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls–konkurss 

„No baroka līdz rokam” Vidzemē 

E.Šķetris 

egils.sketris@visc.gov.lv  

Evita Ramata 

evita.ramata@valmiera.edu.lv 

21.februāris Rēzekne,  

Rēzeknes 

5.vidusskola 

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, 

instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls–konkurss 

„No baroka līdz rokam” Latgalē 

E.Šķetris 

egils.sketris@visc.gov.lv  

Dana Pavļukeviča, 

tālr.27854724,                            

zepa.dana@inbox.lv 

22.februāris Cesvaine, 

Cesvaines 

vidusskola 

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, 

instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls–konkurss 

„No baroka līdz rokam” Vidzemē 

E.Šķetris 

egils.sketris@visc.gov.lv  

Ainārs Melbārdis, 

tālr.29436036 

22.februāris Limbaži,  

Limbažu Bērnu un 

jauniešu centrs 

Bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums/skate 

Vidzemes piejūras reģionā 

M.Mellēna 

mara.mellena@visc.gov.lv 

Ina Sīle, tālr.26674234, 

ina.sile@limbazi.lv 

mailto:diana.gavare@visc.gov.lv
mailto:diana.gavare@visc.gov.lv
mailto:egils.sketris@visc.gov.lv
mailto:antravetra@inbox.lv
mailto:egils.sketris@visc.gov.lv
mailto:egils.sketris@visc.gov.lv
mailto:egils.sketris@visc.gov.lv
mailto:mara.mellena@visc.gov.lv
mailto:ina.sile@limbazi.lv
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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) 

E.Šķetris 

egils.sketris@visc.gov.lv  

Arta Grīna, tālr.29557442, 

arta.grina@intereses.lv 

 

25.februāris Balvi,  

Balvu muiža 

Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss Latgalē D.Jurka 

dace.jurka@visc.gov.lv  

Ilona Naļivaiko 

Ilona.nalivaiko@balvi.lv 

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) 

E.Šķetris 

egils.sketris@visc.gov.lv  

Arta Grīna, tālr.29557442, 

arta.grina@intereses.lv 

 

28.februāris Jēkabpils,  

Jēkabpils Bērnu un  

jauniešu centrs 

Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss Latgalē D.Jurka 

dace.jurka@visc.gov.lv 

Elīna Puķe 

elina.puke@gmail.com  

1. 3.marts Līvāni, Līvānu 

2.vidusskola 

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2020” Latgalē A.Strikaite 

antra.strikaite@visc.gov.lv  

Aija Skarbiniece,  

tālr.65341400, 26806206 

lbjc@livani.lv    

2. 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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv  

Ligita Irbīte, tālr.29710741,  

memelite@inbox.lv  

3. 4.marts Kuldīga, Kuldīgas 

novada bērnu un  

jauniešu centrs 

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2020” Kurzemē A.Strikaite 

antra.strikaite@visc.gov.lv  

Inta Brasle, tālr.29245272,    

inta.brasle@kuldiga.lv 

4. 4.marts Cēsis, Cēsu Bērnu 

un  jauniešu centrs 

Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss 

Vidzemē 

D.Jurka 

dace.jurka@visc.gov.lv 

Lāsma Dene, tālr.26433257,  

info@cbjc.lv  

5. 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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Elita Heinsberga, 

tālr.28658224,  

elita.heinsberga@ventspils.lv  

6. 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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Dace Pēda, tālr.29604115, 

dace.peda@talsi.lv 

7. 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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Eva Krētaine, tālr.28211512 

eva.kretaine@liepaja.edu.lv 

 

mailto:egils.sketris@visc.gov.lv
mailto:arta.grina@intereses.lv
mailto:dace.jurka@visc.gov.lv
mailto:Ilona.nalivaiko@balvi.lv
mailto:egils.sketris@visc.gov.lv
mailto:arta.grina@intereses.lv
mailto:dace.jurka@visc.gov.lv
mailto:elina.puke@gmail.com
mailto:antra.strikaite@visc.gov.lv
mailto:lbjc@livani.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:antra.strikaite@visc.gov.lv
mailto:dace.jurka@visc.gov.lv
mailto:info@cbjc.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:elita.heinsberga@ventspils.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:dace.peda@talsi.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:eva.kretaine@liepaja.edu.lv
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8. 6.marts Gulbene, Gulbenes 

Sporta centrs 

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru kopmēģinājums 

(Latgale, Vidzeme)  

E.Šķetris 

egils.sketris@visc.gov.lv  

Baiba Muceniece, 

tālr.26619643, 

baiba.muceniece@gulbene.lv  

9. 6.marts Tukums, Tukuma 

2.pamatskola 

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2020” Zemgalē A.Strikaite 

antra.strikaite@visc.gov.lv  

Dace Perševica, tālr.29517156, 

dace.persevica@tukums.lv 

6.marts Pļaviņu ģimnāzija Bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums/skate 

Piedaugavas reģionā 

M.Mellēna 

mara.mellena@visc.gov.lv 

Inguna Žogota, tālr.26575499 

ingunazogota@inbox.lv 

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   

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Zita Serdante, tālr.26477932, 

zita_serdante@inbox.lv 

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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Valda Tubina, tālr.29483495; 

Inese Buša, tālr.26017399, 

inesebusa@inbox.lv 

7.marts Rīga,  

Rīgas 6.vidusskola 

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru kopmēģinājums 

(Rīga, Pierīga, Kurzeme, Zemgale) 

E.Šķetris 

egils.sketris@visc.gov.lv  

Arta Grīna, tālr.29557442, 

arta.grina@intereses.lv 
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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Dace Kalēja, tālr.22007246, 

dace.kaleja@jurmala.lv 

10.marts Cēsis, Cēsu Bērnu 

un jauniešu centrs 

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2020” Vidzemē A.Strikaite 

antra.strikaite@visc.gov.lv  

Lāsma Dene, tālr.26433257, 

info@cbjc.lv  

10.marts Rēzekne,  

ARPC “Zeimuļs” 

Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss Latgalē D.Jurka 

dace.jurka@visc.gov.lv 

Dana Pavļukeviča, 

tālr.27854724,                             

zepa.dana@inbox.lv 

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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Aina Jansone 

jauniba@inbox.lv ; 

Natālija Krivoguza, 

tālr.26322147 

natalikrivoguza@inbox.lv 

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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Inese Zuģicka, tālr.26155633, 

inese.zugicka@dnd.lv  

 

mailto:egils.sketris@visc.gov.lv
mailto:baiba.muceniece@gulbene.lv
mailto:antra.strikaite@visc.gov.lv
mailto:dace.persevica@tukums.lv
mailto:mara.mellena@visc.gov.lv
mailto:ingunazogota@inbox.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:inesebusa@inbox.lv
mailto:egils.sketris@visc.gov.lv
mailto:arta.grina@intereses.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:dace.kaleja@jurmala.lv
mailto:antra.strikaite@visc.gov.lv
mailto:info@cbjc.lv
mailto:dace.jurka@visc.gov.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:jauniba@inbox.lv
mailto:natalikrivoguza@inbox.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:inese.zugicka@dnd.lv
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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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Ivita Kalverša, tālr.26197802 

 

11.marts Jelgava, Jelgavas 

pilsētas bibliotēka 

Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss 

Zemgale 

D.Jurka 

dace.jurka@visc.gov.lv 

Inita Mazūdre  

inita.mazudre@izglitiba.jelgava

.lv 

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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Aija Caune  

aija.caune@preili.lv 

 

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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Aija Skarbiniece , 

tālr.26806206 

lbjc@livani.lv ; 

Līga Uzulnīce, tālr.28684993 

ligauzulnice@gmai.com 

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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Inese Indriksone, 

tālr.29360900, 

inese_indriks@inbox.lv 

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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Anita Rudziša, tālr.64607172, 

anita.rudzisa@saskarsme.lv 

12.marts Rīga, Bērnu un 

jauniešu centrs 

„Laimīte” 

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

antra.strikaite@visc.gov.lv  

Inga Cimiņa,  

inga.cimina@intereses.lv  

12.marts Kandava, Kandavas 

kultūras nams 

Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss 

Kurzeme 

D.Jurka 

dace.jurka@visc.gov.lv 

Agita Riekstiņa 

agita.p@inbox.lv 

izglitibas.parvalde@kandava.lv  

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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Andris Kivlenieks, 

tālr.29193666,  

augszeme@inbox.lv 

mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:dace.jurka@visc.gov.lv
mailto:inita.mazudre@izglitiba.jelgava.lv
mailto:inita.mazudre@izglitiba.jelgava.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:aija.caune@preili.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:lbjc@livani.lv
mailto:ligauzulnice@gmai.com
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:inese_indriks@inbox.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:anita.rudzisa@saskarsme.lv
mailto:antra.strikaite@visc.gov.lv
mailto:inga.cimina@intereses.lv
mailto:dace.jurka@visc.gov.lv
mailto:agita.p@inbox.lv
mailto:izglitibas.parvalde@kandava.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
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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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Sanita Kumpiņa, tālr.26172119, 

sanita.kumpina@kraslava.lv  

 

13.marts Rīga, Bērnu un 

Jauniešu centrs 

„Laimīte” 

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

antra.strikaite@visc.gov.lv  

Inga Cimiņa  

inga.cimina@intereses.lv 

17.marts Rīga, VISC 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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Zanda Mūrniece, tālr.60001628,  

zanda.murniece@visc.gov.lv 

20.marts Liepājas BJC 

struktūrvienība 

“Spārni”, LOC 

Tango zāle 

Bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums/skate 

Lejaskurzemes reģionā 

M.Mellēna 

mara.mellena@visc.gov.lv 

Solveiga Kūlaine  

solveiga.kulaine@liepaja.edu.lv 

23.marts  - 

5.aprīlis 

Rīga, VISC  

Strūgu iela 4 

Izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru izrāžu video 

skate - brīvdabas, ielu un mazie formas darbi.  

D.Jurka 

dace.jurka@visc.gov.lv 

D.Jurka, tālr.60001626,   

dace.jurka@visc.gov.lv 

23.marts -  

7.aprīlis 

Jūrmala Pierīgas novadu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

izstāde “Radi rotājot” 

S.Mieze 

sandra.mieze@visc.gov.lv 

 

Sandra Bremane  

sandra.bremane@edu.jurmala.l

v 

24.marts Rīga, Kultūras pils 

Ziemeļblāzma 

Bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums/skate Rīgā 

un Pierīgas reģionā 

M.Mellēna 

mara.mellena@visc.gov.lv 

Dina Liepa  

dina.liepa@intereses.lv  

24.marts Smiltene, Smiltenes 

tehnikums 

Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss -

profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi 

D.Jurka 

dace.jurka@visc.gov.lv 

Anita Bērziņa, tālr.28689101 

26.marts Rīga, Kultūras pils 

Ziemeļblāzma 

Bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums/skate Rīgā 

un Pierīgas reģionā (mazākumtautības) 

M.Mellēna 

mara.mellena@visc.gov.lv 

Dina Liepa  

dina.liepa@intereses.lv  

26.marts Liepāja, Bērnu un 

jaunatnes centrs 

“Vaduguns” 

Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss 

Kurzeme 

D.Jurka 

dace.jurka@visc.gov.lv 

Marina Vikaine  

marina.vikaine@liepaja.edu.lv 

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  

Z.Mūrniece 

Zanda.murniece@visc.gov.lv 

Ineta Bērziņa, tālr.29333653, 

pria@inbox.lv 

27.marts Upītes Tautas nams 

(Viļakas novads) 

Bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums/skate 

Kūkovas reģionā 

M.Mellēna 

mara.mellena@visc.gov.lv 

Andris Slišāns, tālr.29621058, 

andris.slisans@gmail.com 

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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Ineta Bērziņa, tālr.29333653, 

pria@inbox.lv 

mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:sanita.kumpina@kraslava.lv
mailto:antra.strikaite@visc.gov.lv
mailto:inga.cimina@intereses.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:mara.mellena@visc.gov.lv
mailto:dace.jurka@visc.gov.lv
mailto:dace.jurka@visc.gov.lv
mailto:sandra.bremane@edu.jurmala.lv
mailto:sandra.bremane@edu.jurmala.lv
mailto:mara.mellena@visc.gov.lv
mailto:dina.liepa@intereses.lv
mailto:dace.jurka@visc.gov.lv
mailto:mara.mellena@visc.gov.lv
mailto:dina.liepa@intereses.lv
mailto:dace.jurka@visc.gov.lv
mailto:Zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:pria@inbox.lv
mailto:mara.mellena@visc.gov.lv
mailto:andris.slisans@gmail.com
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:pria@inbox.lv
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28.marts Cesvaines 

vidusskola un 

Cesvaines kultūras 

nams 

Bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums/skate 

Vidzemes augstienes reģionā 

M.Mellēna 

mara.mellena@visc.gov.lv 

Aelita Medejse, tālr.26404864 

aelitamed@inbox.lv ; 

Baiba Putniņa, tālr.29482185 

bputnina@gmail.com  

28.marts Cēsis, Cēsu 

internātpamatskola 

Koklētāju ansambļu repertuāra apguves un dalībnieku 

atlases skates Austrumlatvijas reģions (Vidzeme, Latgale) 

D.Pfeifere 

dita.pfeifere@lkk.gov.lv 

Ilze Žvarte, tālr.29148456, 

ilzezvarte@inbox.lv 

 

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 

Z.Mūrniece 

Zanda.murniece@visc.gov.lv 

Ineta Bērziņa, tālr.29333653, 

pria@inbox.lv 

29.marts Jūrmala, Jūrmalas 

mūzikas vidusskola 

Koklētāju ansambļu repertuāra apguves un dalībnieku 

atlases skates Rietumlatvijas reģions (Kurzeme, Zemgale) 

D.Pfeifere 

dita.pfeifere@lkk.gov.lv  

Kristīne Dmitrijeva, tālr. 

26405807, krisoja@inbox.lv 

30.marts -  

17.aprīlis 

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

rotājot” 

S.Mieze 

sandra.mieze@visc.gov.lv 

Elita Kalnača 

elita.kalnaca@intereses.lv 

31.marts -  

15.aprīlis 

Bauskas muzejs Zemgales reģiona vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

izstāde „Radi rotājot” 

S.Mieze 

sandra.mieze@visc.gov.lv 

Ilze Krieviņa, tālr.26468113, 

ilze_krievina@inbox.lv 

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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Ilona Naļivaiko 

Ilona.nalivaiko@balvi.lv ; 

Zane Meiere, tālr.2622123,  

zaniite_k@inbox.lv 

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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Zane Meiere, tālr.2622123,  

zaniite_k@inbox.lv  

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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Reinis Rešetins, tālr.28615110, 

Reinis.resetins@gmail.com  

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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Inga Meirāne, tālr.27790488, 

inga.meirane@aluksne.lv 

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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Ilona Migla, tālr. 22005508 

ilona.migla@inbox.lv ; 

Evita Ramata 

evita.ramata@valmiera.edu.lv 

mailto:mara.mellena@visc.gov.lv
mailto:aelitamed@inbox.lv
mailto:bputnina@gmail.com
mailto:dita.pfeifere@lkk.gov.lv
mailto:Zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:pria@inbox.lv
mailto:dita.pfeifere@lkk.gov.lv
mailto:ilze_krievina@inbox.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:Ilona.nalivaiko@balvi.lv
mailto:zaniite_k@inbox.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:zaniite_k@inbox.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:Reinis.resetins@gmail.com
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:ilona.migla@inbox.lv
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2.aprīlis Viduskurzemes 

pamatskola- 

attīstības centrs  

Bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums/skate 

Austrumkursas, Viduskursas, Ziemeļkurzemes reģionos 

M.Mellēna 

mara.mellena@vis.gov.lv 

Ina Celitāne, tālr.26428513 

inac@inbox.lv  

2.aprīlis Jūrmala, Jūrmalas 

Mūzikas vidusskola 

Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss Pierīga D.Jurka 

dace.jurka@visc.gov.lv 

Dace Kalēja, tālr.22007246, 

dace.kaleja@jurmala.lv 

2.aprīlis 

 

Rīga, Kultūras pils 

Ziemeļblāzma 

Speciālās izglītības iestāžu audzēkņu projekta „Roku rokā 

dziesmu rotā” Rīgas, Rīgas apkaimes un Zemgales 

vēsturiskā novada svētki 

I.Zelča 

ivetazelca007@gmail.com 

 

Dace Zālīte, tālr.26125874,  

dace.zalite@riga.lv ; 

Regīna Grebežniece 

tālr.29533272, 

reginagrebezniece@inbox.lv 

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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Sandra Ķirule, tālr.26496642, 

sandra.kirule@sigulda.lv ; 

Ieva Roķe, tālr.29467546,  

ievaroke@gmail.com 

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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Ina Sīle, tālr.26674234, 

ina.sile@limbazi.lv 

3.aprīlis Iecavas kultūras 

nams 

Bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums/skate 

Zemgales reģionā 

M.Mellēna 

mara.mellena@visc.gov.lv 

Kristīne Karele, tālr.26522510, 

tarkskene@gmail.com 

3.aprīlis  Rīga,  

Bērnu un jauniešu 

centrs “Rīgas 

Skolēnu pils” 

Latvijas izglītības iestāžu skatuves runas konkurss Pierīga D.Jurka 

dace.jurka@visc.gov.lv 

Laura Paegle 

laura.paegle@intereses.lv 

3.aprīlis Līvāni, Līvānu 

kultūras centrs 

Teātra sports Latgales reģiona turnīrs  L.Smildziņa 

ligita.smildziņa@inbox.lv 

Lidija Prisjagina, 

tālr.28883762, lbjc@livani.lv ,  

lida99@inbox.lv 

4.aprīlis Babītes novada 

pašvaldības 

Kultūrizglītības 

centrs 

Koklētāju ansambļu repertuāra apguves un dalībnieku 

atlases skates (Pierīgas reģions)  

D.Pfeifere 

dita.pfeifere@lkk.gov.lv 

Valda Bagāta, tālr.29624154, 

valdabagata@inbox.lv ;  

Biruta Grīnfelde, tālr.22020629 

5.aprīlis Rīga, Kultūras pils 

„Ziemeļblāzma” 

Koklētāju ansambļu repertuāra apguves un dalībnieku 

atlases skates (Rīgas kolektīvi)   

D.Pfeifere 

dita.pfeifere@lkk.gov.lv 

Inita Andžāne, tālr.27311137, 

Inita.Andzane@riga.lv  

mailto:mara.mellena@vis.gov.lv
mailto:inac@inbox.lv
mailto:dace.jurka@visc.gov.lv
mailto:dace.kaleja@jurmala.lv
mailto:dace.zalite@riga.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:sandra.kirule@sigulda.lv
mailto:ievaroke@gmail.com
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:ina.sile@limbazi.lv
mailto:mara.mellena@visc.gov.lv
mailto:tarkskene@gmail.com
mailto:dace.jurka@visc.gov.lv
mailto:ligita.smildziņa@inbox.lv
mailto:lbjc@livani.lv
mailto:lida99@inbox.lv
mailto:dita.pfeifere@lkk.gov.lv
mailto:dita.pfeifere@lkk.gov.lv
mailto:Inita.Andzane@riga.lv
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6.aprīlis Rīga,  

vieta tiks precizēta  

Mūsdienu deju kolektīvu repertuāra apguves finālkonkurss I.Leoho-Čudare 

musdienu.deja@visc.gov.lv 

Rīgas Interešu izglītības 

metodiskā centra Mūsdienu 

deju kolektīvu pedagogu 

apvienības vadītājs vai Santa 

Vancāne 

santa.vancane@intereses.lv , 

Inga Cimina 

inga.cimina@intereses.lv 

6.aprīlis – 

22.aprīlis 

Rēzekne Latgales reģiona vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

izstāde „Radi rotājot” 

S.Mieze 

sandra.mieze@visc.gov.lv 

 

Nandita Kirejeva, 

tālr.29427474, 

nandita@tvnet.lv 

7.aprīlis Jēkabpils novads, 

Dignājas 

pamatskola 

Bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums/skate Sēlijas 

reģionā 

M.Mellēna 

mara.mellena@visc.gov.lv 

Aīda Bikauniece, 

tālr.26189430, 

aida_b@inbox.lv 

7.aprīlis Dubulti, Jūrmalas 

Mākslas skola 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, tērpu kolekciju un 

radošo darbnīcu skates Pierīgā 

S.Mieze 

sandra.mieze@visc.gov.lv 

 

Sandra Bremane  

sandra.bremane@edu.jurmala.l

v 

8.aprīlis 

 

Ķekava, Baložu 

pilsētas kultūras 

nams, pl.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  

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv  

Aija Āre, tālr.29345624, 

aija.are@kekava.lv  

8.aprīlis Bauska, 

Bauskas Kultūras 

centrs, pl.14.00 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru 

konkursa II kārta – Bauskas novads, Iecavas novads, 

Rundāles novads, Vecumnieku novads 

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv 

Diāna Siliņa, tālr.29177921 

 

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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Zane Romanova, tālr.26699677, 

zane.romanova@aizkraukle.lv ; 

Inita Kalniņa, tālr.26359164, 

inita16@gmail.com   

 

8.aprīlis Ogre, 

Ogres Kultūras 

centrs,  

pl.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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Marta Dargiene, tālr.29579967, 

mdargiene@inbox.lv ; 

Iluta Mistre, tālr.29457191 

Iluta.m@inbox.lv  

8.aprīlis Daugavpils 

Kultūras pils 

Mūsdienu deju kolektīvu repertuāra apguves finālkonkurss I.Leoho-Čudare 

musdienu.deja@visc.gov.lv  

Aina Jansone  

jauniba@inbox.lv ; 

Žanna Trojāne – Sergejeva 

paradize2004@inbox.lv 

mailto:diana.gavare@visc.gov.lv
mailto:santa.vancane@intereses.lv
mailto:inga.cimina@intereses.lv
mailto:nandita@tvnet.lv
mailto:mara.mellena@visc.gov.lv
mailto:sandra.bremane@edu.jurmala.lv
mailto:sandra.bremane@edu.jurmala.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:aija.are@kekava.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:zane.romanova@aizkraukle.lv
mailto:inita16@gmail.com
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:mdargiene@inbox.lv
mailto:Iluta.m@inbox.lv
mailto:musdienu.deja@visc.gov.lv
mailto:jauniba@inbox.lv
mailto:paradize2004@inbox.lv
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9.aprīlis 

 

Jūrmala, 

Jūrmalas Mūzikas 

vidusskola, 

pl.10.00 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru 

konkursa II kārta – Jūrmalas pilsēta 

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv  

Dace Kalēja, tālr. 22007246, 

dace.kaleja@jurmala.lv 

9.aprīlis Dobele, vieta tiks 

precizēta 

pl.13.00 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru 

konkursa II kārta – Dobeles novads, Tērvetes novads, 

Auces novads 

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv 

Anita Celmiņa, tālr.25495679, 

anita.celmina@dobele.lv  

9.aprīlis Jelgava, Jelgavas 

Valsts ģimnāzija 

pl.16.00 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru 

konkursa II kārta – Jelgavas pilsēta, Jelgavas novads, 

Ozolnieku novads 

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv  

Inita Mazūdre 

inita.mazudre@izglitiba.jelgava

.lv 

9.aprīlis Mālpils kultūras 

centrs 

Mūsdienu deju kolektīvu repertuāra apguves finālkonkurss I.Leoho-Čudare 

musdienu.deja@visc.gov.lv 

Edīte Priekule, tālr. 29195459, 

kn@malpils.lv ; 

Ivetta Tamane 

musdienu.deja@inbox.lv 

9.aprīlis Valmiera, 

Valmieras 

Pārgaujas 

ģimnāzija 

Teātra sports Vidzemes reģiona turnīrs 

 

L.Smildziņa 

ligita.smildziņa@inbox.lv 

Agita Ziņģīte, tālr. 29128669, 

zingite@inbox.lv 

9.aprīlis – 

24.aprīlis 

Liepāja, Liepājas 

Olimpiskais centrs 

Kurzemes reģiona vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

izstāde „Radi rotājot” 

S.Mieze 

sandra.mieze@visc.gov.lv 

 

Irita Timbra, tālr.26795671, 

irita.timbra@inbox.lv ,  

irita.timbra@liepaja.edu.lv  

14.aprīlis Ventspils novads, 

Ugāles vidusskola, 

pl.10.00 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru 

konkursa II kārta  - Ventspils novads   

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv  

Skaidrīte Diebele, 

tālr.22002755, 

skaidrite.diebele@ventspilsnd.l

v ; 

Lienīte Čače, tālr.26382034, 

chachine@inbox.lv  

14.aprīlis Ventspils, 

Ventspils Valsts 

1.ģimnāzija,  

pl.12.00 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru 

konkursa II kārta – Ventspils pilsēta 

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv  

Elita Heinsberga, 

tālr.28658224,  

elita.heinsberga@ventspils.lv 

14.aprīlis Kuldīga, 

Kuldīgas novada 

bērnu un  jauniešu 

centrs, pl.16.00 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru 

konkursa II kārta – Kuldīgas novads, Alsungas novads, 

Skrundas novads 

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv  

Inta Brasle, tālr.29245272, 

inta.brasle@kuldiga.lv 

15.aprīlis Liepāja, 

Liepājas Valsts 

1.ģimnāzija, 

pl.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 

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv  

Evija Ruibe, tālr.20638326 

evija.ruibe@liepaja.edu.lv 

mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:dace.kaleja@jurmala.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:anita.celmina@dobele.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:inita.mazudre@izglitiba.jelgava.lv
mailto:inita.mazudre@izglitiba.jelgava.lv
mailto:diana.gavare@visc.gov.lv
mailto:kn@malpils.lv
mailto:ligita.smildziņa@inbox.lv
mailto:irita.timbra@inbox.lv
mailto:irita.timbra@liepaja.edu.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:skaidrite.diebele@ventspilsnd.lv
mailto:skaidrite.diebele@ventspilsnd.lv
mailto:chachine@inbox.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:elita.heinsberga@ventspils.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
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15.aprīlis Liepāja, 

Liepājas Valsts 

1.ģimnāzija, 

pl.11.00 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru 

konkursa II kārta - Liepājas pilsēta 

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv  

Evija Ruibe, tālr.20638326 

evija.ruibe@liepaja.edu.lv 

15.aprīlis Saldus, vieta tiks 

precizēta 

pl.16.00 

 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru 

konkursa II kārta – Saldus novads, Brocēnu novads 

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv  

Valda Tubina, tālr.29483495 

valda.tubina@saldus.lv 

15.aprīlis Bauskas Bērnu un 

jauniešu centrs 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, tērpu kolekciju un 

radošo darbnīcu skates Zemgalē 

S.Mieze 

sandra.mieze@visc.gov.lv 

 

Ilze Krieviņa, tālr.26468113, 

ilze_krievina@inbox.lv 

16.aprīlis Preiļi, vieta tiks 

precizēta 

pl.10.30 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru 

konkursa II kārta – Preiļu novads, Aglonas novads, 

Līvānu novads, Viļānu novads  

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv  

Aija Caune, tel. 29221574 

aija.caune@preili.lv  

16.aprīlis Krāslava, 

Krāslavas Kultūras 

nams, 

pl.14.00 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru 

konkursa II kārta – Krāslavas novads, Dagdas novads 

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv  

Sanita Kumpiņa, tālr.26172119, 

sanita.kumpina@kraslava.lv 

16.aprīlis Daugavpils, vieta 

tiks precizēta 

pl.16.00 

 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru 

konkursa II kārta – Daugavpils pilsēta, Daugavpils 

novads, Ilūkstes novads 

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv  

Aina Jansone  

jauniba@inbox.lv  ;  

Jeļena Vucēna  

vucenajelena@inbox.lv   

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  

Z.Mūrniece 

Zanda.murniece@visc.gov.lv 

Lienīte Ozolniece, 

tālr.26450385, 64807552, 

bjc@madona.lv 

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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Edīte Priekule, tālr.29195459, 

kn@malpils.lv ; 

Antra Vilmane, tālr.26495674,  

Antra_vilmane@inbox.lv 

16.aprīlis Liepāja, Liepājas 

Olimpiskais centrs 

Mūsdienu deju kolektīvu repertuāra apguves finālkonkurss I.Leoho-Čudare 

musdienu.deja@visc.gov.lv 

Aina Apene , tālr.29542905, 

aina.apene@liepaja.edu.lv 

16.aprīlis PIKC “Kandavas 

Lauksaimniecības 

tehnikums” 

Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošais 

pasākums „Radi rādi  raidi!2020” Kurzemē  

M.Daļecka 

monika.dalecka@visc.gov.lv  

Ausma Migliniece, 

tālr.29985983, 

ausmamig1@inbox.lv 

16.aprīlis Cēsis, Cēsu 

2.pamatskola 

Speciālās izglītības iestāžu audzēkņu projekta „Roku rokā 

dziesmu rotā” Vidzemes un Latgales vēsturisko novadu 

svētki 

I.Zelča 

ivetazelca007@gmail.com  

Lāsma Dene, tālr.26433257,  

lasmadene@inbox.lv 

mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:ilze_krievina@inbox.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:aija.caune@preili.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:sanita.kumpina@kraslava.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:jauniba@inbox.lv
mailto:vucenajelena@inbox.lv
mailto:Zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:kn@malpils.lv
mailto:Antra_vilmane@inbox.lv
mailto:diana.gavare@visc.gov.lv
mailto:monika.dalecka@visc.gov.lv
mailto:ausmamig1@inbox.lv
mailto:ivetazelca007@gmail.com
mailto:lasmadene@inbox.lv
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16.aprīlis Dundaga, 

Dundagas pils 

Teātra sports Kurzemes reģiona turnīrs L.Smildziņa 

ligita.smildziņa@inbox.lv 

Vaira Kamara, tālr.29482977, 

vaira.kamara@inbox.lv 

16.aprīlis 

 

Rīga,  

Kultūras pils 

“Ziemeļblāzma”  

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, tērpu kolekciju un 

radošo darbnīcu skates Rīgā 

S.Mieze 

sandra.mieze@visc.gov.lv 

 

Elita Kalnača 

elita.kalnaca@intereses.lv 

17.aprīlis Rēzekne, Rēzeknes 

Valsts 1.ģimnāzija, 

Pl.10.00 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru 

konkursa II kārta – Rēzeknes pilsēta, Rēzeknes novads, 

Ludzas novads, Kārsavas novads 

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv  

Svetlana Bilinska, 

tālr.20221779, sancta@inbox.lv 

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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Uldis Blīgzna 

veseuldis@inbox.lv 

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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Edīte Priekule, tālr.29195459, 

kn@malpils.lv ;  

Antra Vilmane, tālr.26495674,  

Antra_vilmane@inbox.lv 

17.aprīlis Iecava, Iecavas 

vidusskola 

Teātra sports Zemgales reģiona turnīrs   L.Smildziņa 

ligita.smildziņa@inbox.lv  

Valda Karnīte, tālr.27057858, 

valda.karnite@inbox.lv 

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   

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Uldis Blīgzna 

veseuldis@inbox.lv 

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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Ilze Liekmane, tālr.20226262 ;  

Līga Freimane, tālr.29147062, 

Liga.freimane@icloud.com 

 

18.aprīlis Rīga, Rīgas 

Tehniskā 

universitāte 

Tradicionālās dziedāšanas konkursa „Dziesmu dziedu, 

kāda bija”, tradicionālās muzicēšanas konkursa 

„Klaberjakte” un tradicionālās dejošanas konkursa 

„Vedam danci” fināli 

M.Mellēna 

mara.mellena@visc.gov.lv 

Dina Liepa  

dina.liepa@intereses.lv ; 

Māra Mellēna 

mara.mellena@visc.gov.lv 

20.aprīlis Valmiera, 

Valmieras 

5.vidusskola 

pl.10.00 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru 

konkursa II kārta  - Valmieras pilsēta, Kocēnu novads, 

Beverīnas novads, Burtnieku novads, Mazsalacas novads 

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv  

Evita Ramata 

evita.ramata@valmiera.edu.lv 

20.aprīlis Smiltene, vieta tiks 

precizēta 

pl.16.00 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru 

konkursa II kārta – Smiltenes novads, Valkas novads, 

Strenču novads 

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv  

Arta Egle, tālr.26102245 

mailto:ligita.smildziņa@inbox.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:veseuldis@inbox.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:kn@malpils.lv
mailto:Antra_vilmane@inbox.lv
mailto:ligita.smildziņa@inbox.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:veseuldis@inbox.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:Liga.freimane@icloud.com
mailto:mara.mellena@visc.gov.lv
mailto:dina.liepa@intereses.lv
mailto:mara.mellena@visc.gov.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
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21.aprīlis Alūksne, vieta tiks 

precizēta 

pl.9.30 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru 

konkursa II kārta  - Alūksnes novads, Apes novads  

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv  

Inga Meirāne, tālr.27790488, 

inga.meirane@aluksne.lv 

21.aprīlis Balvi, vieta tiks 

precizēta 

pl.13.00 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru 

konkursa II kārta – Balvu novads, Viļakas novads, 

Baltinavas novads 

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv  

Ilona Naļivaiko 

ilona.nalivaiko@balvi.lv  

21.aprīlis Gulbene, Gulbenes 

novada valsts 

ģimnāzija, pl.16.00 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru 

konkursa II kārta – Gulbenes novads  

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv  

Baiba Muceniece, 

tālr.26619643, 

baiba.muceniece@gulbene.lv 

21.aprīlis PIKC “Ogres 

tehnikums”  

Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošais 

pasākums „Radi rādi  raidi!2020” Vidzemē  

M.Daļecka 

monika.dalecka@visc.gov.lv 

Armanda Auziņa,  

tālr.26491379, 

armanda.auzina@ovt.lv 

21.aprīlis – 

28.aprīlis 

Vaidavas kultūras 

un atpūtas centrs 

Vidzemes reģiona vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 

izstāde „Radi rotājot” 

S.Mieze 

sandra.mieze@visc.gov.lv 

Dace Brizauska, tālr.23477600, 

vdmv@valmiera.edu.lv 

22.aprīlis Madona, 

J.Norviļa Madonas 

Mūzikas skola, 

pl.9.30 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru 

konkursa II kārta – Madonas novads, Cesvaines novads, 

Lubānas novads, Ērgļu novads, Varakļānu novads 

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv  

Dace Sināte, 

tālr.26442207, 64807552, 

bjc@madona.lv 

22.aprīlis Jēkabpils, vieta tiks 

precizēta 

pl.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 

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv  

Vita Talla, tālr.29606391, 

vita.talla@inbox.lv 

22.aprīlis Liepāja, Liepājas 

Olimpiskais centrs 

Speciālās izglītības iestāžu audzēkņu projekta „Roku rokā 

dziesmu rotā” Kurzemes vēsturiskā novada svētki 

I.Zelča 

ivetazelca007@gmail.com 

Mārīte Tarziera, tālr.29173576, 

marite.tarziera@liepaja.edu.lv  

22.aprīlis Rēzekne,   

ARPC “Zeimuļs”  

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, tērpu kolekciju un 

radošo darbnīcu skates Latgalē  

S.Mieze 

sandra.mieze@visc.gov.lv 

 

Nandita Kirejeva, 

tālr.29427474,  

nandita@tvnet.lv 

22.aprīlis Rīgas Hanzas 

vidusskola 

Teātra sports Rīgas un Pierīgas reģiona turnīrs  L.Smildziņa 

ligita.smildziņa@inbox.lva 

Aleksandrs Lange, 

tālr.29394452, aleksl@inbox.lv 

23.aprīlis Ogre, 

Ogres Kultūras 

centrs 

pl.10.00 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru 

konkursa II kārta  – Ogres novads, Lielvārdes novads, 

Ķeguma novads 

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv  

Gunita Bičule, tālr.29501669 

gunitabicule@inbox.lv 

23.aprīlis Aizkraukle, 

Aizkraukles novada 

vidusskola 

pl.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 

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv  

Zane Romanova, tālr.26699677, 

zane.romanova@aizkraukle.lv 

mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:ilona.nalivaiko@balvi.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:monika.dalecka@visc.gov.lv
mailto:armanda.auzina@ovt.lv
mailto:vdmv@valmiera.edu.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:vita.talla@inbox.lv
mailto:ivetazelca007@gmail.com
mailto:marite.tarziera@liepaja.edu.lv
mailto:nandita@tvnet.lv
mailto:ligita.smildziņa@inbox.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:zane.romanova@aizkraukle.lv
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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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Madara Augule, tālr.26136717, 

madara_augule@inbox.lv 

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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Anita Celmiņa, tālr.25495679, 

anita.celmina@dobele.lv  

23.aprīlis Viļānu vidusskola 

un kultūras nams 

Bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums/skate 

Ziemeļlatgales reģionā 

M.Mellēna 

mara.mellena@visc.gov.lv 

Rasma Igaune, tālr.26593441, 

rasmaigaune@inbox.lv ; 

Inga Stafecka 

inga.staf@inbox.lv  

23.aprīlis Jēkabpils 

Agrobiznesa 

koledža 

Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošais 

pasākums “Radi rādi  raidi!2020” Zemgalē  

M.Daļecka 

monika.dalecka@visc.gov.lv 

Zane Ozola, tālr.26012310, 

zane.ozola@jak.lv  

24.aprīlis Talsi,  Talsu Valsts 

ģimnāzija 

pl.10.00 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru 

konkursa II kārta  – Talsu novads, Dundagas novads, 

Rojas novads  

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv  

Antra Vētra, tālr.29128332, 

antravetra@inbox.lv 

24.aprīlis Tukums, vieta tiks 

precizēta 

pl.14.00 

 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru 

konkursa II kārta – Tukuma novads, Jaunpils novads, 

Engures novads, Kandavas novads 

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv  

Dace Perševica, tālr.29517156,  

dace.persevica@tukums.lv      

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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Solveiga Lineja, tālr.29149940, 

solveigalineja@inbox.lv  

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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Ineta Freimane, tālr.26392154, 

ineta.freimane@jelgavasnovads

.lv 

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

Dienvidlatgales reģionā 

M.Mellēna 

mara.mellena@visc.gov.lv 

Anna Kārkle, tālr.29969943, 

ceiruleits@inbox.lv 

24.aprīlis Liepāja, Liepājas 

Olimpiskais centrs 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, tērpu kolekciju un 

radošo darbnīcu skates Kurzemē 

S.Mieze 

sandra.mieze@visc.gov.lv 

 

Irita Timbra, tālr.26795671, 

irita.timbra@inbox.lv ,   

irita.timbra@liepaja.edu.lv 

24.un 25. 

aprīlis 

Valmieras teātris 

un Valmieras 

Viesturskola 

XIII Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls „...un es 

iešu un iešu!” 

D.Jurka 

dace.jurka@visc.gov.lv 

Sanita Loze,tālr.28304268, 

sanita.loze@valmiera.edu.lv 

mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:madara_augule@inbox.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:anita.celmina@dobele.lv
mailto:mara.mellena@visc.gov.lv
mailto:rasmaigaune@inbox.lv
mailto:inga.staf@inbox.lv
mailto:monika.dalecka@visc.gov.lv
mailto:zane.ozola@jak.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:antravetra@inbox.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:dace.persevica@tukums.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:solveigalineja@inbox.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:ineta.freimane@jelgavasnovads.lv
mailto:ineta.freimane@jelgavasnovads.lv
mailto:mara.mellena@visc.gov.lv
mailto:ceiruleits@inbox.lv
mailto:irita.timbra@inbox.lv
mailto:dace.jurka@visc.gov.lv
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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  

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Alda Skrastiņa, tālr.26539194, 

skrastinaalda@inbox.lv   

27.aprīlis Sigulda, 

Siguldas 

1.pamatskola 

pl.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  

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv  

Sandra Ķirule, tālr.26496642, 

sandra.kirule@sigulda.lv ; 

Evija Rozena 

27.aprīlī Cēsis, Cēsu Valsts 

ģimnāzija,  

pl.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 

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv  

Ilze Grīnfelde, tālr. 29466987,  

ilzej73@inbox.lv 

27.aprīlī Limbaži, vieta tiks 

precizēta 

pl.17.00  

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru 

konkursa II kārta – Limbažu novads, Salacgrīvas novads, 

Alojas novads 

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv  

Ina Sīle, tālr.26674234,  

ina.sile@limbazi.lv 

28.aprīlis Rīga, vieta tiks 

precizēta  

pl.13.00 

 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru 

konkursa II kārta  - Vidzemes priekšpilsēta 

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv  

Ilona Plūme, tālr. 28443757 

Ilona.plume@intereses.lv 

Santa Vancāne, tālr.29385336 

Santa.vancane@intereses.lv 

28.aprīlis Balvu profesionālā 

un vispārizglītojošā 

vidusskola 

Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošais 

pasākums „Radi rādi  raidi!2020” Latgalē   

M.Daļecka 

monika.dalecka@visc.gov.lv  

Anita Matule-Bordāne, 

tālr.28695014,   

anitabav@inbox.lv , 

biruta.vizule@balvi.lv 

28.aprīlis Kocēnu novads, 

Vaidavas kultūras 

amatniecības centrs 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, tērpu kolekciju un 

radošo darbnīcu skates Vidzemē 

S.Mieze 

sandra.mieze@visc.gov.lv 

 

Dace Brizauska, tālr.23477600, 

vdmv@valmiera.edu.lv  

29.aprīlis Rīga, vieta tiks 

precizēta  

pl.13.00 

 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru 

konkursa II kārta  - Zemgales priekšpilsēta, Kurzemes 

rajons  

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv  

Ilona Plūme, tālr. 28443757 

Ilona.plume@intereses.lv 

Santa Vancāne, tālr.29385336 

Santa.vancane@intereses.lv 

29.-30.aprīlis  Ikšķiles vidusskola Teātra sports valsts finālturnīrs L.Smildziņa 

ligita.smildziņa@inbox.lv 

Koordinatore Zane Bēķe,  

tālr.29403222, 

zanmora@inbox.lv 

30.aprīlis Rīga, vieta tiks 

precizēta  

pl.13.00 

 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru 

konkursa II kārta  - Centra rajons,  Latgales priekšpilsēta, 

Ziemeļu rajons 

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv  

Ilona Plūme, tālr. 28443757 

Ilona.plume@intereses.lv 

Santa Vancāne, tālr.29385336 

Santa.vancane@intereses.lv 

mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:skrastinaalda@inbox.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:sandra.kirule@sigulda.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:ilzej73@inbox.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:ina.sile@limbazi.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:Ilona.plume@intereses.lv
mailto:monika.dalecka@visc.gov.lv
mailto:anitabav@inbox.lv
mailto:biruta.vizule@balvi.lv
mailto:vdmv@valmiera.edu.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:Ilona.plume@intereses.lv
mailto:ligita.smildziņa@inbox.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:Ilona.plume@intereses.lv


 15 

4.maijs Rīga, 

Starptautiskais 

izstāžu centrs 

Ķīpsalā 

Pūtēju orķestru defilē programmas kopmēģinājums E.Šķetris 

egils.sketris@visc.gov.lv 

 

Egils Šķetris 

egils.sketris@visc.gov.lv 

4.maijs Rīga, Brīvības 

laukums 

Pūtēju orķestru defilē finālkonkurss E.Šķetris 

egils.sketris@visc.gov.lv 

Egils Šķetris 

egils.sketris@visc.gov.lv 

6.jūnijs  Rīga,  

vieta tiks precizēta  

Vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2020” fināla konkurss  A.Strikaite 

antra.strikaite@visc.gov.lv  

Inga Cimiņa  

inga.cimina@intereses.lv 

3.jūlijs Rīga, Rīgas 

6.vidusskola 

Pūtēju orķestru konkurss (C, D grupa) E.Šķetris 

egils.sketris@visc.gov.lv 

Egils Šķetris 

egils.sketris@visc.gov.lv 

4.jūlijs Rīgas Latviešu 

biedrības nams,  

Jāz.Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmija 

Koru finālkonkurss  

 

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv 

Rita Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv 

7.jūlijs Lielā ģilde Pūtēju orķestru konkurss (A, B grupa) E.Šķetris 

egils.sketris@visc.gov.lv 

Egils Šķetris 

egils.sketris@visc.gov.lv 

 

Modelēšanas koncerti, kopmēģinājumi, semināri  

 
Laiks tiks 

precizēts 

Rīga,  

vieta tiks precizēta 

Koru koncerta “Dziesmubērns” repertuāra apguves 

seminārs – modelēšanas koncerts 

R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv 

Rita Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv 

29.februāris Rīga, Koncertzāle 

 “Lielā ģilde” 

XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 

simfonisko orķestru koncerta “Simfoniskie rotājumi” 

modelēšanas koncerts 

E.Šķetris 

egils.sketris@visc.gov.lv  

Egils Šķetris 

egils.sketris@visc.gov.lv  

6.maijs Riebiņi Folkloras programmas “Rotā saule, rotā bite” modelēšana 

Latgales un Sēlijas vēsturiskajiem novadiem: 1.daļa 

“Rotaļu vija Latvijai”, 2.daļa Folkloras konkursu laureātu 

koncerta modelēšana, 3.daļa - koncerta “Zumm kā bišu 

stropā” modelēšana, 4.daļa - interaktīvā folkloras kopu 

darbošanās Vērmanes dārza norisēs 

M.Mellēna 

mara.mellena@visc.gov.lv 

Rita Pudāne - 25947512 

7.maijs Ropaži Folkloras programmas “Rotā saule, rotā bite” modelēšana 

Vidzemes, Rīgas un Zemgales  vēsturiskajiem novadiem: 

1.daļa “Rotaļu vija Latvijai”, 2.daļa Folkloras konkursu 

laureātu koncerta modelēšana, 3.daļa - koncerta “Zumm 

kā bišu stropā” modelēšana, 4.daļa - interaktīvā folkloras 

kopu darbošanās Vērmanes dārza norisēs 

M.Mellēna 

mara.mellena@visc.gov.lv 

Sanita Megere-Klevinska - 

29224470 

mailto:egils.sketris@visc.gov.lv
mailto:egils.sketris@visc.gov.lv
mailto:antra.strikaite@visc.gov.lv
mailto:inga.cimina@intereses.lv
mailto:egils.sketris@visc.gov.lv
mailto:egils.sketris@visc.gov.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:egils.sketris@visc.gov.lv
mailto:egils.sketris@visc.gov.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv
mailto:egils.sketris@visc.gov.lv
mailto:egils.sketris@visc.gov.lv
mailto:mara.mellena@visc.gov.lv
mailto:mara.mellena@visc.gov.lv
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8.maijs Nīca Folkloras programmas “Rotā saule, rotā bite” modelēšana 

Kurzemes vēsturiskajiem novadam: 1.daļa “Rotaļu vija 

Latvijai”, 2.daļa Folkloras konkursu laureātu koncerta 

modelēšana, 3.daļa – koncerta “Zumm kā bišu stropā” 

modelēšana, 4.daļa - interaktīvā folkloras kopu darbošanās 

Vērmanes dārza norisēs 

M.Mellēna 

mara.mellena@visc.gov.lv 

Solveiga Kūlaine - 29778737 

9.maijs Madona Kopmēģinājums Tautas mūzikas koncertam (Vidzeme, 

Latgale) 

A.Strikaite 

antra.strikaite@visc.gov.lv 

Alda Eglīte - 26800048 

9., 10.maijs Rīga, Starptautiskais 

izstāžu centrs 

Ķīpsalā 

Mūsdienu deju lieluzveduma „Augstāk par zemi” 

kopmēģinājums 

I.Leoho-Čudare 

musdienu.deja@visc.gov.lv 

Annika Andersone 

annika.benefice@inbox.lv 

16.maijs Saldus  Kopmēģinājums Tautas mūzikas koncertam (Zemgale, 

Kurzeme) 

A.Strikaite 

antra.strikaite@visc.gov.lv 

Valda Tubina - 29483495 

23.maijs  Rīga,  

vieta tiks precizēta 

Kopmēģinājums Tautas mūzikas koncertam (Rīga) A.Strikaite 

antra.strikaite@visc.gov.lv 

Inga Cimiņa,  

inga.cimina@intereses.lv 

23.maijs Rīga, Starptautiskais 

izstāžu centrs 

Ķīpsalā 

Tautas deju kolektīvu kopmēģinājums VPDK un 1.-

12.klašu deju kolektīviem 

 

Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Zanda Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

14. vai 

15.jūnijs 

Vieta tiks precizēta Kokļu mūzikas koncerta kopmēģinājums/ modelēšanas 

koncerts 

D.Pfeifere 

Dita.Pfeifere@lkk.gov.lv 

Dita Pfeifere 

Dita.Pfeifere@lkk.gov.lv 

16.jūnijs VEF Kultūras pils Tautas deju kolektīvu deju laukuma zīmējumu seminārs Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Zanda Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

17.jūnijs VEF Kultūras pils Tautas deju kolektīvu deju laukuma zīmējumu seminārs Z.Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Zanda Mūrniece 

zanda.murniece@visc.gov.lv 

Laiks tiks 

precizēts 

Vieta tiks precizēta Koru kopmēģinājumi pašvaldībās/pašvaldību apvienībās R.Platpere 

rita.platpere@visc.gov.lv 

Pašvaldību atbildīgie 

speciālisti 
 

 

 

Strikaite 67350811 

 

mailto:mara.mellena@visc.gov.lv
mailto:antra.strikaite@visc.gov.lv
mailto:diana.gavare@visc.gov.lv
mailto:antra.strikaite@visc.gov.lv
mailto:antra.strikaite@visc.gov.lv
mailto:inga.cimina@intereses.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:Dita.Pfeifere@lkk
mailto:Dita.Pfeifere@lkk
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:zanda.murniece@visc.gov.lv
mailto:rita.platpere@visc.gov.lv

