
Vadlīnijas Jelgavas novada iedzīvotājiem akcijā  

“Apkoposim liecības par dziesmusvētku tradīcijām novadā!” 

 
1. Par priekšmetu izmantošanas nodomiem skatīt pievienotajā mediju relīzē. 

 

2. Pamatinformācija par materiālu vai ziņu sniedzēju: 

2.1. vārds, uzvārds, dzimšanas gads;  

2.2. vieta, no kurienes esat nācis, un pašreizējā dzīvesvieta (ja atšķiras); 

2.3. dziesmusvētki, kuros esat piedalījies (vispārējie, zonālie jeb reģionālie u. c., 

piemēram, trimdas dziesmusvētki ārpus Latvijas). 

3. Atmiņās lūdzam pieminēt vai aprakstīt: 

3.1. vietu vai vietas, ar kurām saistās dalība dziesmusvētkos (piemēram, kura pagasta 

korī cilvēks dziedājis, piedaloties svētkos); 

3.2. savu ceļu uz dziesmusvētkiem – iekšējos un ārējos impulsus, kas rosināja tajos 

piedalīties (piemēram, dziedāt- vai dejotprieks, vēlme stāvēt estrādes kopkora 

tribīnēs, baudīt svētku gaisotni, vietējā pagasta diriģenta personība, draugu vai radu 

mudinājums, inerce (labā nozīmē) no skolas gadiem, kad arī dziedāts un dejots 

kolektīvos un izdevies piedalīties skolu jaunatnes svētkos u. c.); 

3.3. savus kolektīvus – to vadītājus un viņu personības, kora vai deju kopas biedrus, 

kolektīva panākumus svētkos; 

3.4. īpašus gadījumus, izjūtas un piedzīvojumus (vai pārdzīvojumus), kas saistās ar 

dalību dziesmusvētkos. Mūs interesē arī svētku sadzīve – kur un kā nakšņojāt un 

ieturējāt ēdienreizes, cik bieži, kur un kā notikuši mēģinājumi (arī pirms svētkiem) 

u. tml. 

3.5. Papildus: varbūt Jums kas zināms arī par savu vecāku un tālāku senču vai radu dalību 

un piedzīvojumiem dziesmusvētkos? Varbūt kaut ko zināt par vietējo – sava ciema, 

pagasta, apkaimes – dziedāšanas un dejošanas svētku norisi? Kādi kolektīvi tajos 

piedalījušies, kas tos organizējis un rosinājis, kāda bijusi gan kolektīvu dalībnieku, 

gan apkaimes sabiedrības atsaucība un sajūtas saiknē ar šiem svētkiem? Kāds bijis 

svētku apmeklējums (gan no dalībnieku, gan klausītāju puses)? Vai un kā svētku 

norise ietekmējusi apkaimes sabiedrisko dzīvi, kopienas pašapziņu? Protams, 

lūdzam norādīt arī šādu vietējo svētku norises laiku un precīzu vietu. 

4. Katrai iesniegtajai fotogrāfijai, rokrakstam, dokumentam, iespieddarbam vai atmiņu 

pierakstam (vai to kopai) jāpievieno šādas ziņas: 

4.1. uz kādu Latvijas vietu un kolektīviem materiāls attiecas, piemēram, kāda pagasta 

kolektīvu cilvēks pārstāvējis, piedaloties dziesmusvētkos; 

4.2. fotogrāfijām fiksēt uzņemšanas laiku un vietu, kā arī, ja iespējams, citas ziņas par 

attēlā redzamo (ieskaitot personas u. tml.), kā arī autoru; 

4.3. kam sākotnēji piederējis oriģināls, kādas ģimenes arhīvā glabājies, kāda ir materiāla 

vēsture; 

4.4. materiāla oriģināla turētājs (piemēram, konkrēts dzimtas loceklis, kurš to šobrīd 

glabā) un viņa dzīvesvieta (var aptuveni), jo kādu liecību var fiziski atnest/iesniegt, 

piemēram, kaimiņš, draugs vai radinieks. 



5. Atsevišķiem priekšmetiem (tautastērpa daļām, nozīmītēm u. c.) jāfiksē to stāsts, proti, 

kas, kur un kad priekšmetu izgatavojis (ja tas nav standartpriekšmets, piemēram, vispārējo 

dziesmusvētku buklets, kuram norādīta tipogrāfija), kam priekšmets piederējis, ar kādiem 

dziesmusvētkiem priekšmets saistās, notikumus vai sajūtas, ar kādām priekšmets saistās 

īpašniekam vai sākotnējā īpašnieka mantiniekiem.  

6. Tehniskie un praktiskie ieteikumi un nosacījumi: 

6.1. digitalizēšanai un izstādei Elejā standartpriekšmeti (vispārējo svētku nozīmītes, 

bukleti u. tml.) tiks pieņemti pagaidu glabāšanā vai digitāli fiksēti tikai vienā 

eksemplārā;  

6.2. pieņemsim arī atmiņu audio vai video ierakstus, ne tikai rakstveidā fiksētas atmiņas. 

Piedāvājam arī iespēju ierakstīt atmiņu stāstījumu ar mūsu tehniskajiem līdzekļiem, 

apmeklējot stāstītāju mājās vai citviet; 

6.3. divdimensionālos objektus (fotogrāfijas, dokumentus, rokrakstus) vēlams skenēt 

vismaz 600 dpi izšķirtspējā un krāsaini. Materiālus, kas lielāki par A4 formātu, ja 

tos nav tehniski iespējams digitalizēt bibliotēkā ar skenera palīdzību, aicinām 

pārfotografēt ar iespējami labu fotokameru (derēs arī viedtālruņa kamera) un 

saglabāt attēlu no tālruņa vai citas kameras datorā; 

6.4. lūdzam digitālos attēlus nepārsūtīt ar lietotni WhatsApp, jo šajā lietotnē pārsūtītie 

faili zaudē lielu daļu savas kvalitātes, līdz ar ko tiek ļoti ierobežotas materiālu 

saglabāšanas un izmantošanas iespējas. Vēlams visus attēlus, ja īpašnieki materiālus 

skenē vai citādi digitalizē paši, pārsūtīt e-pastā; 

6.5. lūdzam norādīt, kādi ir katra materiāla vai to kopas izmantošanas nosacījumi: vai 

materiālus drīkst neierobežoti publicēt un izstādīt, vai arī šie materiāli, piemēram, 

izmantojami tikai pētnieciskiem nolūkiem (tas būtiski, piemēram, personiskiem 

atmiņu pierakstiem) (sk. apliecinājums). 

7. Vēsturisko liecību nodošana apkopošanai, kontaktinformācija: 

7.1. aicinām sazināties ar sava pagasta bibliotekāru, lai informētu par Jūsu rīcībā 

esošajām vēstures liecībām un vienotos par materiālu nodošanu apkopošanai; 

7.2. informācija par akcijas “Apkoposim liecības par dziesmusvētku tradīcijām novadā!” 

norisi pa tālruni: 25502151. Savukārt, ja rodas jautājumi par vēstures liecību 

saturisko vērtību, aicinām rakstīt uz e-pastu: davis.beitlers@jelgavasnovads.lv. 
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Papildus vadlīnijas Jelgavas novada bibliotekāriem, novadpētniecības 

speciālistiem un novadpētniekiem akcijā  

“Apkoposim liecības par dziesmusvētku tradīcijām novadā!” 
 

 

• Aicinām sniegt šādus datus no vietējiem novadpētniecības materiāliem (bibliotēkā, 

kultūras namā, skolā): 

1. kādi pagasta (padomju laikā – ciema) kolektīvi vēsturiski piedalījušies 

dziesmusvētkos (jebkādos, arī reģionālajos)? Ziņas par kolektīvu vadītājiem, 

dalībniekiem, pašiem svētkiem (gads, vieta, mērogs); 

2. ziņas un materiālus par vietējiem  – ciema, pagasta, apkaimes – dziedāšanas un 

dejošanas svētkiem. Kādi kolektīvi tajos piedalījušies, kas tos organizējis un 

rosinājis, kāda bijusi gan kolektīvu dalībnieku, gan apkaimes sabiedrības atsaucība 

un sajūtas saiknē ar šiem svētkiem? Kāds bijis svētku apmeklējums (gan no 

dalībnieku, gan klausītāju puses)? Vai un kā svētku norise ietekmējusi apkaimes 

sabiedrisko dzīvi, kopienas pašapziņu? Protams, lūdzam norādīt arī šādu vietējo 

svētku norises laiku un precīzu vietu. 

• Atsevišķas vēstures liecības aicinām aprakstīt un digitalizēt atbilstoši “Vadlīnijām 

Jelgavas novada iedzīvotājiem akcijā “Apkoposim liecības par dziesmusvētku 

tradīcijām novadā!”” 

• Jautājumos par vēstures liecību saturisko vērtību, aicinām sazināties ar Dāvi Beitleru: 

28287793, vai rakstīt uz e-pastu: davis.beitlers@jelgavasnovads.lv. 

• Jautājumos par akciju “Apkoposim liecības par dziesmusvētku tradīcijām novadā!” un 

tās norisi, aicinām sazināties ar Videgu Strautnieci: 25502151, vai rakstīt uz e-pastu: 

videga@partneribalielupe.lv 
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