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Vārds

Uzvārds

LATVIJAS SVĒTKI
 / Lasiet tekstu un izvērtējiet apgalvojumus!

Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki

Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki ir pasaulē atzīts izcils un ilglaicīgs kultūras notikums 

Latvijā, būtiska latviskās identitātes daļa. Tradīcijas kodols ir a cappella kordziedāšana, pamatā tie ir 

amatieru kori profesionālu diriģentu vadībā.

Dziedāšanas svētku pirmsākumi 19. gs. 1. pusē Eiropā iezīmējās Austrijas, Šveices un Vācijas 

amatierkoru darbībā, šo praksi drīz pārņēma arī vācbaltiešu vīru koru dziedāšanas biedrības. 

Die Rigaer Liedertafel 16.06.1836. sarīkoja Rīgas, Liepājas, Valmieras, Jelgavas, Pērnavas, Tērbatas 

un Rēveles (Tallinas) koru sadziedāšanos Vērmanes dārzā. Pēc Vācijas mūzikas festivāla Singfest 

parauga tika rīkoti Baltijas vācu vīru koru dziesmu svētki. 

Latviešu dziedāšanas biedrību veidošanās un to skaita straujš pieaugums 19. gs. 60. gados deva 

iespēju rīkot vietējos dziedāšanas svētkus. Tādi tika sarīkoti 1864. gadā Dikļos, 1865. gadā Matīšos, 

1866. gadā Rūjienā, vēlāk arī Jaunpilī, Smiltenē, Valkā, Kroņa Vircavā, Cesvainē, Cēsīs un citur. 

Vietējas nozīmes pasākuma mērogu krietni pārsniedza 1870. gadā Dobelē sarīkotie Kurzemes 

dziedāšanas svētki, tajos piedalījās 15 kori ar apmēram 400 dziedātājiem un 40 vīru liels orķestris. 

Nepilnu 10 gadu laikā uz vietējo dziedāšanas svētku pieredzes bāzes nobrieda ideja un redzējums 

par vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem. 

Kopš 1948. gada svētkos iekļautas tautas dejas un to nozīme kopējā norisē ir arvien palielinājusies. 

Kopš 1960. gada tiek rīkoti Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. 

2005. gadā tika pieņemts Dziesmu un deju svētku likums. Tā mērķis ir saglabāt, attīstīt un nodot 

tālāk nākamajām paaudzēm dziesmu un deju svētku tradīciju. Likumā kā šīs tradīcijas divas 

sastāvdaļas ir iekļauti Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki un Latvijas Skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētki. Likuma pieņemšana pēc būtības nozīmē, ka par svētku pastāvēšanu un 

turpināšanos atbildīga ir Latvijas valsts.

(https://enciklopedija.lv/skirklis/10526-Visp%C4%81r%C4%93jie-latvie%C5%A1u-dziesmu-un-deju-sv%C4%93tki)
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 / Atzīmējiet (X), vai apgalvojums patiess vai nepatiess!

Apgalvojums Jā Nē

Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki ir sporta notikums.

Dziesmu svētkos pamatā dzied amatieru kori.

Dziedāšanas svētku ideja radusies Latvijā.

Ideja par dziesmu svētkiem Latvijā radās 19. gadsimtā.

Jau no pašiem pirmsākumiem arī tautas dejas bija iekļautas svētku 
programmā. 

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki pirmo reizi notika  
1960. gadā. 

Latvijā darbojas Dziesmu un deju svētku ministrija.

 / Ierakstiet blakus vārdam attiecīgā skaidrojuma burtu!

sporta spēles

A Sabiedrisks pasākums (parasti ar īpaši izstrādātu programmu, tematisku 

ievirzi), kas noris, cilvēkiem (piemēram, kāda kolektīva locekļiem, 

interesentiem) pulcējoties vienkopus klubā, kultūras namā u. tml.

svētku diena
B Publisks (skaņdarbu, arī horeogrāfisku darbu) izpildījums pēc iepriekš 

sastādītas programmas.

šovs
C Izklaidējoša programma, uzvedums, parasti ar mūziku, dziesmām, 

dejām.

koncerts
D Vienā noteiktā vietā regulāri organizēti svētki. Tie ir dažāda veida, 

piemēram, mūzikas, kino, teātra, alus, sarunu u. c.
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sarīkojums
E Tajā svin tradicionālos gadskārtu svētkus un ar Latvijas valstisko 

veidošanos saistītas svētku dienas.

atzīmējamā 

diena

F Pasākums, kurā cilvēki individuāli, pāros vai komandās piedalās 

dažādās sporta disciplīnās. 

festivāls G Tā ir veltīta vēsturisku notikumu vai tajos cietušo cilvēku piemiņai. 

atceres diena
H Tajā tiek godinātas profesijas, sabiedrības grupas, ģimenes un cildinātas 

citas vērtības.

 / Aprakstiet savas dzīves neparastākos svētkus! (5‒7 teikumi)
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