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Par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
mākslinieciskās padomes izveidošanu
Lai nodrošinātu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
sagatavošanu un norisi no 2020.gada 6.jūlija līdz 12.jūlijam Rīgā, saskaņā ar
Dziesmu un deju svētku likuma 7.panta trešās daļas 2.punktu un Izglītības un
zinātnes ministrijas 2018.gada 10.janvāra nolikuma Nr.1-7/PAD/2018/1 „XII
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Mākslinieciskās padomes
nolikums” 5.punktu, kā arī ņemot vērā Dziesmu un deju svētku padomes
ierosinājumu, apstiprināt XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
māksliniecisko padomi šādā sastāvā:
Padomes priekšsēdētājs
R.Vanags

- Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas zēnu kora
mākslinieciskais vadītājs, virsdiriģents
Padomes priekšsēdētāja vietniece

A.Jansone

- svētku režisore
Padomes locekļi

D.Adviljone
M.Alpa
G.Bāliņa
M.Bratkus

- Limbažu novada skolēnu tautas deju kolektīvu virsvadītāja,
Tautas deju ansambļa „Zelta Sietiņš” pedagoģe
- horeogrāfe, Latvijas Nacionālā kultūras centra dejas
mākslas eksperte
- horeogrāfe, Latvijas Kultūras akadēmijas docētāja
– Jelgavas novada skolēnu tautas deju kolektīvu virsvadītāja,
Jelgavas pilsētas Bērnu un jauniešu centra „Junda” tautas

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

2

deju kolektīvu „Jundēni” un „Jundari” mākslinieciskā
vadītāja
A.Celms
- Jelgavas 4.vidusskolas direktors un pūtēju orķestra “Rota”
diriģents
V.Dombrovskis - Rīgas pilsētas būvvaldes Pilsētvides dizaina pārvaldes
vadītājs
L.Gintere
- Jaunpils novada domes priekšsēdētāja, Latvijas Pašvaldību
savienības locekle, Izglītības un kultūras komitejas vadītāja
A.Liekna
– Jelgavas novada Kultūras pārvaldes vadītāja, kordiriģente
Dz.Mergupe–Kutraite - Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta
vecākā referente
I.Mičule
- Ozolnieku vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā
(audzināšanas un ārpusklases darbā) un folkloras kopas
„Knipati” vadītāja
B.Moļņika
- UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre
S.Pujāte
- Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore
I.Rimicāne
- Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” izglītības metodiķe,
vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu skolotāja
F.Stade
- Latvijas Nacionālās Operas un Baleta diriģents
I.Šķendere
- Cēsu novada mūzikas skolotāju metodiskās apvienības
vadītāja, Cēsu Valsts ģimnāzijas koru diriģente
Padomes sekretāre
A.Strikaite

– Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības
departamenta Interešu izglītības un audzināšanas darba
nodaļas vadītājas vietniece

Ministrs

K.Šadurskis

Sadale:
2 – lietā
1 – katram padomes loceklim
1 – VISC
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