
SVĒTKU KOMUNIKĀCIJAS UN 

MĀRKETINGA AKTIVITĀTES



SVĒTKU PARTNERI



 SIA Rīgas Piensaimnieks

 AS Swedbank

 VAS Latvenergo

 AS Latvijas valsts meži / Valsts kultūrkapitāla fonds

 VENDEN vai ZAĶUMUIŽA vai AQUA RĪGA vai VICHY 

ATBALSTĪTĀJI:



 Latvijas Televīzija

 Latvijas Radio

 lsm.lv

 draugiem.lv

 e-klase.lv, mykoob.lv

 delfi.lv

 Diena

 Latvijas Avīze

 Clear Channel

Informatīvie partneri:



SVĒTKU KOMUNIKĀCIJA



1.posms – Svētki tuvojas 

2015.gada janvāris - februāris. Svētku mājas lapas izveide un darbības 

sākums. Mājas lapas adrese: www.dziedundejo.lv

2.posms – Svētki iesaista 

2015.gada februāris - marts. Digitālās komunikācijas kampaņas sākums, 

Svētku reportieru atlase.

3.posms – Svētku sagatavošanas procesa komunikācija

2015.gada februāris – maijs. Atlases skates un konkursi, modelēšanas 

koncerti, organizatoriskie procesi. 

KOMUNIKĀCIJAS POSMI:



4.posms – Svētku notikumu, personību, dalībnieku
komunikācija
2015.gada maijs – jūnijs

5.posms – Svētku norise
2015.gada 4.-13.jūlijs. Preses un informācijas centru darbība. 

6.posms – Paldies!
2015.gada 16.-18.jūlijs.

KOMUNIKĀCIJAS POSMI:



RADOŠĀ KONCEPCIJA



Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu svētki ir Dziesmu 

svētku ābece.

BURT(u)BURVĪBA



ĀBECE

ALFABĒTS

KONCEPCIJAS ATTĪSTĪBA 



ĀBECE

ALFABĒTS

VALODA

KONCEPCIJAS ATTĪSTĪBA 



 Svētkos ar "burtburvību" iedzīvināsim 33 Latvijas 

vērtības, kuras atbilst 33 latviešu valodas burtiem

 no pirmā publiskā pieteikuma līdz pat pateicības 

kampaņai pēc Svētkiem - mūsu valodas bagātība 

fiziskajā un virtuālajā vidē kopā izskanēs 33 reizes

 Svētku dalībnieku, skatītāju un sabiedrības izvēlētos 

vārdus izdziedāsim, izdejosim, atskaņosim un radoši 

parādīsim visdažādākajos veidos

KOMUNIKĀCIJAS VEIDS



 Vārdus, kuros saucam Latvijas vērtības, redzēsim:

• sabiedriskās televīzijas raidījumos;

• radio raidījumos;

• interneta portālu aptaujās;

• vides objektos; 

• zibakcijās; 

• skolu konkursos un

• pašu Svētku programmā 

KOMUNIKĀCIJAS VEIDS



 Svētku vizuālā valoda būs reizē izteiksmīga un atvērta, lai 

iedrošinātu bērnu, jauniešu un pieaugušo radošumu, kā 

dalībnieku, tā skatītāju un galvaspilsētas viesu 

iesaistīšanos

Virsmērķis - ar Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju  

svētku palīdzību atklāt latviešu kultūras bagātību

KOMUNIKĀCIJAS VEIDS



VIZUĀLĀ VALODA

Aa



REPORTIERI

Lai Svētku komunikācija būtu:

 atraktīva

 ar klātesamības efektu

 ar aktīvu jauniešu iesaistīšanos

piesaistīsim vismaz 5 REPORTIERUS no Svētku dalībnieku 

vidus 

REPORTIERI



BŪS JAUNS ID KARŠU KOORDINATORS!!!

meklējam labāko risinājumu kopā Rīgas satiksmi

 dati būs jāievada gan elektroniski, gan arī fiziski 

jāaizpilda anketas

ID KARTES



SVĒTKU LOGO LIETOŠANA



• tuvākajā laikā tiks nosūtīts dažādos formātos

• izmantojams:

– vēstulēs

– izdales materiālos utml.

• nedrīkst izmantot

– pašgatavotos Svētku notikumu plakātos

– suvenīriem (T-krekli, cepurītes, somiņas u.c.) 

SVĒTKU LOGO



PLAKĀTA 

PARAUGS



• konkursa kārtībā tiks izvēlēts 1 suvenīru ražotājs un 

izplatītājs, lai varētu nodrošināt:

– kopējo Svētku tēlu

– kvalitāti

– efektīvu tirdzniecību

SUVENĪRISUVENĪRI



T-KREKLIT-KREKLI



ŪDENS

+

ŪDENS



JŪSU JAUTĀJUMI?



Svētku mārketinga un komunikācijas daļa: 

evita.klavina@gmail.com

KONTAKTI:

67228987



PALDIES!
TIEKAMIES 7. APRĪLĪ!




