Daugavpilī, 2014.gada 12.martā
Reģionālā semināra Daugavpilī dalībnieku priekšlikumi
Dziesmu un deju svētku saglabāšanas un attīstības plānam 2014.- 2018.
1) Nepieciešama tālākizglītība, meistarklases pūtēju orķestriem – gan orķestrim kopā, gan
atsevišķām mūzikas instrumentu grupām (līdzfinansējums);
2) Nepieciešama pūtēju orķestru repertuāra dažādošana;
3) Nepieciešamas diskusijas un rīcība ar mērķi pilnvērtīgāk iekļaut gan Dziesmu un deju svētku
procesā, kā arī svētku sagatavošanā un norisē mūzikas skolas (pūtēju orķestrus un visas
pārējās jomas visas jomas, kas attiecas uz Dziesmu un deju svētkiem);
4) Nepieciešama tālākizglītība vokālo ansambļu vadītājiem;
5) Izglītības programmu izveide mūzikas skolās ar tradicionālās kultūras ievirzi (Špoģos ir iespēja
nodibināt tradicionālās vijoles spēles prasmi);
6) Nepieciešams kopīgs pasākums (akcija), lai piesaistītu tautas mākslas kolektīviem jaunus
dalībniekus (kolektīvu vadītāji jaunu dalībnieku piesaisti veic pašu spēkiem, bet ir
priekšlikums, ka to varētu darīt ar kopīgas akcijas – TV , Radio u.c. palīdzību);
7) Izvērtēt koru repertuāru – to jāvar apgūt visiem koriem; Pašreizējā realitāte – grūts darbs
vairāku gadu garumā bez gandarījuma (mazinās dalībnieku motivācija dziedāt!);
8) Izvērtēt koru (dalībnieku atlases) skašu jautājumu: ir dažāda līmeņa kori, kas var apgūt
vieglāku vai sarežģītāku repertuāru. Lūgums pārdomāt koru, kas apgūst vieglāku repertuāru
novērtēšanu (koru dziedātāji, kas ļoti ilgi piedalās Dziesmu un deju svētkos, vēlas būt
novērtēti savā līmenī, iegūstot augstāko novērtējumu);
9) Par nacionāla līmeņa pasākumu kritērijiem, lai domā un strādā virsvadītāji/virsdiriģenti;
10) Kultūras centru darbinieki piekrīt, ka jāturpina sarunas un darbs pie Kultūras centu
akreditācijas;
11) Par svētku zīmolu – tam drīzāk jāmainās katros svētkos. Varbūt iespējams atrast vienu
elementu, kas saglabājas no svētkiem līdz svētkiem;
12) Attiecībā uz kārtējiem Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem:
5.1. Aktualizēt naktsmītņu skolās jautājumu (lai skolās dzīvošanas apstākļi ir
atbilstoši; laicīga un godīga informācija no Rīgas skolām);
5.2. Mazināt dalībnieku pārslodzi svētkos;
5.3. Doma laukumā nepieciešamas sēdvietas;
5.4. Šoferu jautājums (iespēja tikt pasākumos?);
5.5. Gājiens – katras apdzīvotās vietas uzraksts nepieciešams (patriotisms, piederības
izjūta).
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