
 

Daugavpils novada bērnu un jauniešu jaunrades festivāls 

“SVĒTKU PRIEKS” 

2018. gada 2. jūnijā Višķu estrādē 

 

Daugavpils novada bērnu un jauniešu jaunrades festivāls “Svētku prieks” ir iecerēts kā radošs 

un prieka pilns pasākums visai novada jaunākajai paaudzei. Tas ir laiks, kad bērni un jaunieši 

dzied, dejo, muzicē, zīmē, eksperimentē, pierādot sev savu varēšanu, kā arī radot svētkus 

ikvienam cilvēkam. Festivāls ir iecerēts kā Daugavpils novada skolēnu sveiciens Latvijas valsts 

dzimšanas dienā , kā arī solis,  gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētkiem 2020. gadā. 

Festivālā aicināti dalībai: 

• Visi skolu kori un vokālie ansambļi, kuri būs apguvuši Svētku repertuāru 

(repertuāru nodos oktobra mēneša izskaņā) un atrādījuši savas prasmes 

Daugavpils novada skatēs (saskaņā ar plānu). 

• Visi skolu tautas deju kolektīvi, kuri būs apguvuši Svētku repertuāru (repertuāru 

nodos oktobra mēneša izskaņā) un atrādījuši savas prasmes Daugavpils novada 

skatēs (saskaņā ar plānu). 

• Folkloras kopas ar kopēju programmu. 

• Naujenes MMS pūtēju orķestris. 

• Naujenes JISC break dance grupa un Silenes KN mūsdienu deju vecākā grupa. 

• Vides eksperimentu komandas ar paraugdemonstrējumiem . 

• Mākslas pulciņi ar plenēru Svētku dalībniekiem un tajā tapušo darbu izstādi. 

• No katras pirmsskolas un Medumu  internātpamatskolas viens radošs uznāciens 

līdz 5 minūtēm 

• Novada Sporta skolas paraugdemonstrējumi uz 5 minūtēm. 

Plānotā darba kārtība: 

No plkst. 11.00- 14.00 mēģinājumi 

Paralēli no plkst. 12.00-14.00 pusdienas 

Paralēli  mākslas plenērs- radošās darbnīcas 

Plkst.14.30-15.00  vides eksperimentu komandu paraugdemonstrējumi, mākslas 

plenēra tapušo darbu izstāde, Medumu pamatskolas marionešu teātra uzstāšanās, 

Sventes vidusskolas instrumentālā ansambļa uzstāšanās, Naujenes MMS pūtēju 

orķestra uzstāšanās. 

Plkst. 15.00-17.00 Svētku koncerts un mācību gada darba kopsavilkums  

 

 

 

 



 

 

Finansējums 

• Pasākuma norises organizatoriskā puse- Daugavpils novada dome 

• Pusdienas- Daugavpils novada dome 

• Transports  - pagasta pārvalde, skola  

• Organizēts transports pārējiem novada interesentiem (vecāki, pagastu 

iedzīvotāji, pārējie skolēni un skolotāji)- pagasta pārvalde, skola 

• Transports dziedātājiem un dejotājiem uz atsevišķiem kopmēģinājumiem 

Višķos- pagasta pārvalde, skola. 

 

Svētku darba grupa ( iespējamas korekcijas): 

Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska 

Organizators- Jolanta Urbāne 29734626 

                         Antra Dombrovska 

                         Larisa Sauleviča 

Ēdināšana- Daina Ostrovska 

Brīvprātīgie- Oļesja Ņikitina, Milāna Loča 

Radošās darbnīcas - Ināra Ondzule 

Norises 14.30-15.00 un drošība –Natālija Pēterāne 

Saimnieciskā nodrošināšana-  Edita Reiznika, Kaspars Ozols 

 

Pieteikuma veidlapa nākošajā lappusē. 

 

 

 

Sagatavoja Jolanta Urbāne 29734626, iimc@inbox.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pieteikšanās dalībai līdz 2018. gada 9. aprīlim uz e-pastu iimc@inbox.lv: 

skola  Cik cilvēku piedalās citos 

kolektīvos (konkrēti 

norādot kādā kol-vā) 

Kontaktpersona un 

kontaktinformācija ( e-

pasts, mob.tel.)ar 

atbildīgo par dalību 

festivālā 

  

Koris (dalībnieku skaits+ 

pedagogi) 

  

Tautas deju kolektīvs 

(dalībnieku skaits+ 

pedagogi) 

  

Folkloras kopa 

(dalībnieku skaits+ 

pedagogi) 

  

Mūsdienu deju 

grupa(dalībnieku skaits+ 

pedagogi) 

  

Pūtēju 

orķestris(dalībnieku 

skaits+ pedagogi) 

  

Vides 

komandas(dalībnieku 

skaits+ pedagogi) 

  

Mākslas pulciņi 

(dalībnieku skaits+ 

pedagogi) 

  

Pirmsskolas 

priekšnesums PII 

(dalībnieku skaits+ 

pedagogi) 

  

Medumu 

internātpamatskolas 

priekšnesums (dalībnieku 

skaits+ pedagogi) 

  

Medumu pamatskolas 

marionešu teātris 

  

Sventes vidusskolas 

instrumentālais 

ansamblis (dalībnieku 

skaits+ pedagogi) 

  

Sporta skolas uznāciens 

(dalībnieku skaits+ 

pedagogi) 

  

Individuāli uzaicinātie: 

Cirks, skatuves runa, 

vadītāji , brīvprātīgie 

(vārds, uzvārds, 

kontaktpersona, 

kontaktinformācija) 

  

Transporta vienību 

skaits un lielums ar 

kurām ieradīsies 

festivālā  

  

 

mailto:iimc@inbox.lv

