
Cienījamie vecāki!  

Ir pienācis skaistais, bet grūtais brīdis – XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki! Lai svētki 

noritētu raiti un bez aizķeršanās, sūtam Jums informāciju par Jūsu bērnam nepieciešamo un dienu 

sadalījumu.  

Lūdzam ievērot izbraukšanas laikus! Lūdzam nodrošināt visu bērnam nepieciešamo! Atgriešanās 

laiki tiks precizēti. Lūdzu sazinieties ar atbildīgajiem pedagogiem! 

 

Katru dienu jāņem līdz – Dzeramā ūdens pudele (0,5l, kuru var uzpildīt), galvassega (dziesmu svētku 

cepurīte), mitrās salvetes, lietusmētelis (caurspīdīgais lietusmētelis pašlaik nopērkams t/c „Alfa”, cena 0,69 

euro), aizsargkrēms pret saules stariem (pret apdeguma krēms), maiņas zeķes, pleds vai sedziņa (lai var 

sēdēt uz zemes), vējjaka vai džemperis.  

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās vidusskolas deju kolektīva „Saules bērni” (pirmsskolas 

grupas) noslogojums Deju svētku laikā:  

Trešdiena, 08.07. Kas jāņem līdz?  

6.45. Izbraukšana no skolas  Ērti apavi (mēģinājumam uz asfalta) un 

mēģinājumu tērps (dziesmu svētku krekliņš 

(zaļais) un šorti), dvielis un peldlietas, viss 

kas jāņem līdzi katru dienu (skat.iepriekš 

rakstīto). 

8:00 – 11:00 Daugavas stadions (Centrālā arēna) 

 Pusdienas, pelde un atpūtas laiks  

17:00 – 20:00  Daugavas stadions (2.laukums) 

20.45 Vakariņas  

Ap 21.30 Atgriešanās skolā  

Ceturtdiena, 09.07. 

6.45. Izbraukšana no skolas  Ērti apavi (mēģinājumam uz asfalta) un 

mēģinājumu tērps (dziesmu svētku krekliņš 

(zaļais) un šorti), viss kas jāņem līdzi katru 

dienu (skat.iepriekš rakstīto). Matu gumijas 

un sprādzes! 

8:00 – 9:00  Daugavas stadions (3.laukums) 

12:00 – 13:00  Daugavas stadions (Centrālā arēna) 

14.00 – 17.30  Pusdienas, atpūta  un sapošas 

ģenerālmēģinājumam 

19:00  Daugavas stadions. 

ĢENERĀLMĒĢINĀJUMS 

Sava baltā blūze, pastalas un vilnas zeķes.  

20.30 Vakariņas  

Ap 21.15 Atgriešanās skolā  

Piektdiena, 10.07. 

9.45 Izbraukšana no skolas  Sava baltā blūze, Meitenēm - matu 

sakārtojums – divas bizes, izņemti auskari un 

noņemta nagu laka; baltas apakšbikses,  

Visiem - pastalas, vilnas zeķes 

12:00 Daugavas stadions. KONCERTS 

13.30 Pusdienas  

17:00 Daugavas stadions. KONCERTS 

Ap 20.00 Atgriešanās skolā  

Sestdiena, 11.07. 

8.45. Izbraukšana no skolas  Tautas tērps, Meitenēm - matu sakārtojums – 

divas bizes, izņemti auskari un noņemta nagu 

laka; baltas apakšbikses,  

Visiem - pastalas, vilnas zeķes 

11:00 Daugavas stadions. KONCERTS 

Ap 13.30  Pusdienas  

Ap 14.30  Atgriešanās skolā  

Svētdiena, 12.07. 

Laiks 

tiks 

precizēts  

Vecrīga – Dailes teātris. 

GĀJIENS 

Tautas tērps, Meitenēm - matu sakārtojums – divas bizes, 

izņemti auskari un noņemta nagu laka; baltas apakšbikses,  

Visiem - pastalas, vilnas zeķes 

Maiņas apģērbs, tautas tērpus obligāti jāatstāj skolā!  

Noslēguma pusdienas  

Atgriešanās skolā   

 

Pedagogi: Ilze Rutka (29563922), Mairita Tālberga (26545303), Melita Lejniece (29998024) 

Lai izdodas svētki Jums un Jūsu bērniem! 



Cienījamie vecāki!  

Ir pienācis skaistais, bet grūtais brīdis – XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki! Lai svētki 

noritētu raiti un bez aizķeršanās, sūtam Jums informāciju par Jūsu bērnam nepieciešamo un dienu 

sadalījumu.  

Lūdzam ievērot izbraukšanas laikus! Lūdzam nodrošināt visu bērnam nepieciešamo! Atgriešanās 

laiki tiks precizēti. Lūdzu sazinieties ar atbildīgajiem pedagogiem! 

Katru dienu jāņem līdz – Dzeramā ūdens pudele (0,5l, kuru var uzpildīt), galvassega (dziesmu svētku 

cepurīte), mitrās salvetes, lietusmētelis (caurspīdīgais lietusmētelis pašlaik nopērkams t/c „Alfa”, cena 0,69 

euro), aizsargkrēms pret saules stariem (pret apdeguma krēms), maiņas zeķes, pleds vai sedziņa (lai var 

sēdēt uz zemes), vējjaka vai džemperis.  

1.- 2.B grupas noslogojums Deju svētku laikā: 

Otrdiena, 07.07. Kas jāņem līdz? 

6.45. Izbraukšana no skolas  Ērti apavi (mēģinājumam uz asfalta), savi šorti 

(vienkrāsaini), dziesmu svētku (zaļais) krekliņš, 

dvielis un peldlietas, viss kas jāņem līdzi katru 

dienu (skat.iepriekš rakstīto).  

8:00 – 10:00 Daugavas stadions (Centrālā arēna) 

10.00- 14.00 Pusdienas, pelde un atpūtas laiks 

15:00 – 18:00 Daugavas stadions (2.laukums) 

Ap 21.30  Atgriešanās skolā  

Trešdiena, 08.07. 

7.45 Izbraukšana no skolas Ērti apavi (mēģinājumam uz asfalta), savi šorti 

(vienkrāsaini), dziesmu svētku (zaļais) krekliņš, 

dvielis un peldlietas, viss kas jāņem līdzi katru 

dienu (skat.iepriekš rakstīto). 

9:00 – 11:00 Daugavas stadions (Centrāla arēna) 

12.00 – 14.00 Pusdienas, pelde un atpūtas laiks 

15:00 – 20:00 Daugavas stadions (3.laukums) 

20.45 Vakariņas  

Ap 21.30  Atgriešanās skolā  

Ceturtdiena, 09.07. 

6.45. Izbraukšana no skolas  Ērti apavi (mēģinājumam uz asfalta) un 

mēģinājumu tērps (dziesmu svētku krekliņš 

(zaļais) un šorti), viss kas jāņem līdzi katru 

dienu (skat.iepriekš rakstīto). Matu gumijas un 

sprādzes! 

8:00 – 8:30 Daugavas stadions  

9:00 – 12:00 Daugavas stadions  

12:00 – 13:00 Daugavas stadions (Centrālā arēna) 

15:30 – 16:00 Daugavas stadions (Centrālā arēna) 

19:00 ĢENERĀLMĒĢINĀJUMS Sava baltā blūze, pastalas un vilnas zeķes.  

Ap 22.30  Atgriešanās skolā   

Piektdiena, 10.07. 

9.45 Izbraukšana no skolas Sava baltā blūze (plkst.12.00), tautas tērpa blūze 

(plskt.17.00); 

Meitenēm - matu sakārtojums – divas copes, izņemti auskari 

un noņemta nagu laka, baltas apakšbikses; 

visiem -  pastalas, vilnas zeķes, viss kas jāņem līdzi katru 

dienu (skat.iepriekš rakstīto). 

12:00 KONCERTS 

 Pusdienas  

17:00 KONCERTS 

20.00 Vakariņas  

Ap 20.30 Atgriešanās skolā  

Sestdiena, 11.07. 

8.45. Izbraukšana no skolas Tautas tērps, meitenēm - matu sakārtojums – divas copes, 

izņemti auskari un noņemta nagu laka, baltas apakšbikses; 

visiem -  pastalas, vilnas zeķes, viss kas jāņem līdzi katru 

dienu (var neņemt pledu). 

11:00  KONCERTS 

Ap 14.00  Pusdienas  

15.00  Atgriešanās skolā  

Svētdiena, 12.07. 

Laiks tiks 

precizēts  

 

Vecrīga – Dailes 

teātris. GĀJIENS 

Tautas tērps, meitenēm - matu sakārtojums – divas copes, 

izņemti auskari un noņemta nagu laka, baltas apakšbikses; 

visiem -  pastalas, vilnas zeķes. 

Maiņas apģērbs, tautas tērpus obligāti jāatstāj skolā! 

Pedagogi: Gunta Garanča (29639937), Una Tobota (28319828) 

Lai izdodas svētki Jums un Jūsu bērniem! 



Cienījamie vecāki!  

Ir pienācis skaistais, bet grūtais brīdis – XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki! Lai svētki 

noritētu raiti un bez aizķeršanās, sūtam Jums informāciju par Jūsu bērnam nepieciešamo un dienu 

sadalījumu.  

Lūdzam ievērot izbraukšanas laikus! Lūdzam nodrošināt visu bērnam nepieciešamo! Atgriešanās 

laiki tiks precizēti. Lūdzu sazinieties ar atbildīgajiem pedagogiem! 

 

Katru dienu jāņem līdz – Dzeramā ūdens pudele (0,5l, kuru var uzpildīt), galvassega (dziesmu svētku 

cepurīte), mitrās salvetes, lietusmētelis (caurspīdīgais lietusmētelis pašlaik nopērkams t/c „Alfa”, cena 0,69 

euro), aizsargkrēms pret saules stariem (pret apdeguma krēms), maiņas zeķes, pleds vai sedziņa (lai var 

sēdēt uz zemes), vējjaka vai džemperis.   3.- 4.B grupas noslogojums Deju svētku laikā: 

Otrdiena, 07.07. Kas jāņem līdz? 

6.45. Izbraukšana no skolas  Ērti apavi (mēģinājumam uz asfalta),  savi šorti 

(vienkrāsaini), dziesmu svētku (zaļais) krekliņš, 

dvielis un peldlietas, viss kas jāņem līdzi katru 

dienu (skat.iepriekš rakstīto). 

8:00 – 12:00 Daugavas stadions (1.laukums) 

13.00 – 14.00 Pusdienas  

15:00 – 18:00 Daugavas stadions (Centrālā arēna) 

 Pelde, vakariņas  

Ap 21.00  Atgriešanās skolā  

Trešdiena, 08.07. 

6.45. Izbraukšana no skolas  Ērti apavi (mēģinājumam uz asfalta),  savi šorti 

(vienkrāsaini), dziesmu svētku (zaļais) krekliņš, viss kas 

jāņem līdzi katru dienu (skat.iepriekš rakstīto). 
8:00 – 13:00 Daugavas stadions (1.laukums) 

13.30 – 15.00 Pusdienas  

16:00 – 19:00 Daugavas stadions  (1.laukums) 

20.00 Vakariņas  

Ap 20.40  Atgriešanās skolā  

Ceturtdiena, 09.07. 

7.45 Izbraukšana no skolas Ērti apavi (mēģinājumam uz asfalta) un mēģinājumu 

tērps (dziesmu svētku krekliņš (zaļais) un šorti), viss 

kas jāņem līdzi katru dienu (skat.iepriekš rakstīto). 

Matu gumijas un sprādzes! 

9:00 – 12:00 Daugavas stadions (Centrālā arēna) 

 Pusdienas  

13:00 – 16:00 Daugavas stadions (Centrālā arēna) 

17.00 – 18.00  Atpūta un saģērbjas vakaram  

19:00 ĢENERĀLMĒĢINĀJUMS Sava baltā blūze, pastalas un vilnas zeķes 

Ap 22.30 Atgriešanās skolā   

Piektdiena, 10.07. 

9.45 Izbraukšana no skolas Sava baltā blūze (plkst.12.00), tautas tērpa blūze (plskt.17.00); 

Meitenēm - matu sakārtojums – divas bizes, izņemti auskari un 

noņemta nagu laka, baltas apakšbikses; 

Visiem - pastalas, vilnas zeķes, viss kas jāņem līdzi katru dienu 

(skat.iepriekš rakstīto). 

12:00 KONCERTS 

 Pusdienas  

17:00 KONCERTS 

20.00 Vakariņas  

Ap 20.30 Atgriežamies skolā  

Sestdiena, 11.07. 

8.45 Izbraukšana no skolas Tautas tērps, Meitenēm - matu sakārtojums – divas bizes, izņemti 

auskari un noņemta nagu laka, baltas apakšbikses; 

Visiem - pastalas, vilnas zeķes, viss kas jāņem līdzi katru dienu (var 

neņemt pledu). 

11:00  KONCERTS 

14.00 Pusdienas  

Ap 15.00 Atgriežamies skolā 

Svētdiena, 12.07. 

Laiks 

tiks 

precizēts  

Vecrīga – 

Dailes teātris. 

GĀJIENS 

Tautas tērps, Meitenēm - matu sakārtojums – divas bizes, izņemti auskari un 

noņemta nagu laka, baltas apakšbikses; Visiem - pastalas, vilnas zeķes, viss kas 

jāņem līdzi katru dienu. Maiņas apģērbs, tautas tērpus obligāti jāatstāj skolā! 

Pedagogi: Inga Pelcmane (26597233), Helēna Balode (25409677) 

Lai izdodas svētki Jums un Jūsu bērniem!  



Cienījamie vecāki!  

Ir pienācis skaistais, bet grūtais brīdis – XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki! Lai svētki 

noritētu raiti un bez aizķeršanās, sūtam Jums informāciju par Jūsu bērnam nepieciešamo un dienu 

sadalījumu.  Lūdzam ievērot izbraukšanas laikus! Lūdzam nodrošināt visu bērnam nepieciešamo! 

Atgriešanās laiki tiks precizēti. Lūdzu sazinieties ar atbildīgajiem pedagogiem! 

Katru dienu jāņem līdz – Dzeramā ūdens pudele (0,5l, kuru var uzpildīt), galvassega (dziesmu svētku 

cepurīte), mitrās salvetes, lietusmētelis (caurspīdīgais lietusmētelis pašlaik nopērkams t/c „Alfa”, cena 0,69 

euro), aizsargkrēms pret saules stariem (pret apdeguma krēms), maiņas zeķes, pleds vai sedziņa (lai var 

sēdēt uz zemes), vējjaka vai džemperis.  7. – 9.klašu grupas noslogojums Deju svētku laikā: 

Otrdiena, 07.07. Kas jāņem līdz? 

10.45 Izbraukšana no skolas  Ērti apavi (mēģinājumam uz asfalta), savi šorti un 

mēģinājumu tērps (savs), dziesmu svētku (zaļais) 

krekliņš, dvielis un peldlietas, viss kas jāņem līdzi 

katru dienu (skat.iepriekš rakstīto). 

12:00 – 15:00 Daugavas stadions (2.laukums) 

16.00 – 18.00 Pusdienas, pelde un atpūtas laiks  

20:00 – 21:00 Daugavas stadions (3.laukums) 

Ap 21.30  Atgriešanās skolā  

Trešdiena, 08.07. 

6.45 Izbraukšana no skolas Ērti apavi (mēģinājumam uz asfalta), 

savi šorti un mēģinājumu tērps 

(savs), dziesmu svētku (zaļais) 

krekliņš, dvielis un peldlietas, viss 

kas jāņem līdzi katru dienu 

(skat.iepriekš rakstīto). 

8:00 – 9:00 Daugavas stadions (3.laukums) 

10:00 – 13:00 Daugavas stadions (2.laukums) 

14.00 – 17.00  Pusdienas, pelde un atpūtas laiks  

18:00 – 20:00 Daugavas stadions  

21.30 – 22.30 Atklāšanas pasākums Krastmalā, 23.30- atgriešanās  

Ceturtdiena, 09.07. 

6.45 Izbraukšana no skolas Ērti apavi (mēģinājumam uz asfalta), savi šorti un 

mēģinājumu tērps (savs), dziesmu svētku (zaļais) 

krekliņš, viss kas jāņem līdzi katru dienu 

(skat.iepriekš rakstīto). 

8:00 – 8:30 Daugavas stadions (Centrālā arēna) 

9:00 – 12:00 Daugavas stadions (Centrālā arēna) 

14:00 – 15:00 Daugavas stadions (Centrālā arēna) 

15:00 – 16:00 Daugavas stadions (Centrālā arēna) 

19:00 ĢENERĀLMĒĢINĀJUMS Tautas tērps un koncertam nepieciešamais  

Ap 22.30 Atgriešanās skolā   

Piektdiena, 10.07. 

9.45 Izbraukšana no skolas Tautas tērps; meitenēm - matu sakārtojums – viena bize, 

izņemti auskari un noņemta nagu laka; baltas apakšbikses; 

Visiem - pastalas, vilnas zeķes, viss kas jāņem līdzi katru dienu 

(skat.iepriekš rakstīto). 

12:00 KONCERTS 

 Pusdienas  

17:00 KONCERTS 

20.00 Vakariņas  

Ap 20.30 Atgriežamies skolā  

Sestdiena, 11.07. 

8.45. Izbraucam no skolas  Tautas tērps; meitenēm - matu sakārtojums – viena bize, izņemti 

auskari un noņemta nagu laka; baltas apakšbikses; Visiem - 

pastalas, vilnas zeķes, viss kas jāņem līdzi katru dienu (var neņemt 

pledu). 

11:00 KONCERTS 

14.00 Pusdienas  

Ap 14.30 Atgriežamies skolā  

Svētdiena, 12.07. 

Laiks tiks 

precizēts 

Vecrīga – Dailes 

teātris. GĀJIENS 

Tautas tērps; meitenēm - matu sakārtojums – viena bize, izņemti auskari un 

noņemta nagu laka; baltas apakšbikses; Visiem - pastalas, vilnas zeķes. 

Maiņas apģērbs, tautas tērpus obligāti jāatstāj skolā! 

 

Pedagogi: Daina Grudule (26101116), Inese Muižniece (27740204) 

Lai izdodas svētki Jums un Jūsu bērniem! 


