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XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku 
komunikācijas stratēģiskais uzstādījums  

un radošie risinājumi 
 
 

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki 
2018. gada 30. jūnijs-8. jūlijs 

 

• Dziesmu un deju svētki ir Latvijas kultūras fenomens un nozīmīgākais 

nacionālās identitātes simbols 

• Dziesmu un deju svētku tradīciju UNESCO ir atzinis par Cilvēces 

mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu 

• 2018. gada Dziesmu un deju svētki plānoti kā Latvijas valsts simtgades 

augstākā virsotne 
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Svētku infrastruktūra. 

Daugavas stadions 
2018.gada maijā 

 

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un  
XVI Deju svētki                  ietvarā 
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XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un  
XVI Deju svētki                  ietvarā 
 

LV100 norises plānotas, lai dotu iespēju ikvienam būt aktīvam 

simtgades svētku veidotājam un dalībniekam un padarītu Latvijas 

valsts simtgadi tuvu un saprotamu katram, kas jūtas piederīgs 

Latvijai. 

 

                     galvenais vēstījums:  
 

Es esmu Latvija 
 
 
 

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku vērtības: 
 
Cieņa - pret jebkuru procesā iesaistīto un cieņa vienam pret otru 
 
Kopība - ko sniedz svētku nedēļa, dziedāšana kopkorī un dejošana 
vienā elpā, unikālā latviskuma un kopābūšanas spēka mijiedarbe, 
kopdarbs un sadarbība, veidojot Svētkus 
 
Tagadnīgums - piešķir tradīcijai jaunas krāsas un vēl nebijušas 
noskaņas 
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XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un  
XVI Deju svētki               ietvarā 
 

Lai arī katram cilvēkam ir sava Dziesmu un deju svētku pieredze, 
mums visiem ir viena kopīga sajūta 
 
Dziedot, dejojot, spēlējot, uz mēģinājumiem steidzot, satiksmi 
regulējot vai tiešraidi gaidot, mēs izjūtām līdzpārdzīvojumu, 
prieku un saviļņojumu 
 
Šo svētku uzdevums ir parādīt, ka ikkatrs cilvēks, kurš ir 
iesaistīts šo svētku radīšanā ir svarīgs un kopā visi mēs 
esam šo svētku veidotāji 
 
 
Dziesmu un deju svētku galvenā vērtība – cilvēks, kura 
piederību nosaka nevis tautastērps, dziedāšanas un dejošanas 
prasme, bet gan mīlestība pret Dziesmu un deju svētkiem  
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XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un  
XVI Deju svētku vizuālā valoda 
 

Svētku zīmes pamatā ir pilns svētku nosaukums.Tā forma atgādina 
par Latvijas valsts simtgadi, kuras ietvaros Dziesmu un deju svētki 
notiek. 

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un  
XVI Deju svētku vizuālā valoda 
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Svētku komunikācijas un vizuālās valodas pamatā ir ikviens cilvēks, kurš 
šos svētkus veido no visas sirds 
 
Vizuālās valodas mākslinieciskais uzstādījums ir portreta fotogrāfija – 
patiess mirklis, kas notverts ikdienas procesā 
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