
Svētku datu pārvaldes informācijas sistēma

Datu reģistrācija 

sistēmā

Vebināri kolektīvu vadītājiem

2023. gada 16.-17. februārī Rīga, Latvija



Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku datu 

sistēmas uzdevumi

• Svētku dalībnieku datu reģistrācija, apstiprināšana un 
identifikācijas karšu datu izveidošana;

• Notikumu un ar tiem saistīto dalībnieku loģistikas 
plānošana un vadība;

• Piekļuves kontrole pasākumu norises vietās;
• Ēdināšanas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana;
• Kopēja sistēmas un datu pārvaldība, statistika;
• Sistēma paredzēta lietošanai arī nākošajos Svētkos.



Svētku dalībnieka identifikācijas karte / ID 

Vizuālā informācija uz kartes
• Unikāls personalizēts kvadrātkods (QR);
• Fotogrāfija;
• Personas vārds, uzvārds;
• Galvenā kolektīva īsais nosaukums;
• Nozares krāsa (kopā 4 krāsas).

Pielietojums
• QR kods kalpo kā elektroniska caurlaide 

iekļūšanai pasākumu teritorijā un ēdināšanas 
pakalpojumu saņemšanai norises vietās;

• Vizuālā informācija – papildus identitātes 
pārbaudei;

• Apdrošināšanas pakalpojuma saņemšanai;
• Citu pakalpojumu/piedāvājumu saņemšanai.



Sistēmas funkcionālā vide

Galvenā (aizmugures) sistēma

• Nav publiski pieejama, var piekļūt tikai caur speciālu saiti;

• Autorizācija ar «Latvija.lv» drošības nolūkos;

• Lieto: LNKC darbinieki, pašvaldību koordinatori un kolektīvu 
vadītāji.

Mobilā lietotne (Google Play, AppStore)

• Publiski pieejama un lieto visi dalībnieki telefonā vai planšetē;

• Autorizācija vienu reizi ar e-pastā saņemtu kodu, piesaistot to 
viedierīcē uzstādītajai lietotnei*;

• Lietotnei būs 2 fāzes - reģistrācijai (no 06.03.) un informācijai 
Svētku laikā (no 01.06.)

* Tiks rasti risinājumi gadījumos, ja dalībniekiem nebūs pieejamas viedierīces.



KAS KAD KUR

Pašvaldību 
koordinatori

06.02. - 19.02. Aizmugursistēmā 
sistema.dziesmusvetki.lv 
autorizējoties lietotnē ar Latvija.lvKolektīvu vadītāji 20.02. - 05.03.

Dalībnieki 06.03. – 19.03. Mobilajā lietotnē Dziesmusvetki
(būs pieejama GooglePlay un 
AppStore no 06.03.)

Reģistrācija – 3 pakāpju process

https://sistema.dziesmusvetki.lv/


Svētku dalībnieku reģistrācijas plāns

Pašvaldību koordinatori – 06.02. līdz 17.02. (2 nedēļas)

• Reģistrē datus par savas pašvaldības kolektīviem 
un kolektīva administratīvajiem vadītājiem

• Obligātie dati: 
• Pašvaldība, vēsturiskais novads, kolektīva pilnais 

un īsais nosaukums, nozare, kolektīva grupa vai 
veids

• Kolektīva administratīvā vadītāja personas kods, 
vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis, dzimšanas 
datums



Kolektīvu vadītāji – 20.02. līdz 05.03. (2 nedēļas)

• Reģistrē datus par sava kolektīva dalībniekiem un kolektīvu

• Obligātie dalībnieku dati: dzimšanas datums, vārds, uzvārds, 
e-pasts, tālrunis, koristiem - balss grupa;

• Nepilngadīga dalībnieka gadījumā papildus jāreģistrē arī 
aizbildņa vārds, uzvārds, dzimšanas datums, e-pasts un 
tālrunis.

• Kolektīva dati - Svētku katalogam un pieteikumam Gājienā:
• Īss kolektīva apraksts;
• Dibināšanas gads;
• Dalības reize Svētkos;
• Dalībnieku skaits (kvota).

Svētku dalībnieku reģistrācijas plāns



Dalībnieki – 06.03. līdz 19.03. (2 nedēļas)

• Lejupielādē lietotni no Google Play vai AppStore
• Reģistrējas lietotnē, saskaņā ar saņemto kodu e-pastā;
• Apstiprina lietotnes, Personas datu aizsardzības, Svētku 

dalībnieka un Svētku kārtības noteikumus;
• Obligātie dati: fotogrāfija, izvēlas "galveno kolektīvu", 

atzīmē datus par ēdināšanu;
• Pārbauda jau reģistrētos datus par sevi, apstiprina tos vai 

veic labošanas pieteikumu kolektīva vadītājam;
• Nepilngadīgos dalībniekus lietotnē reģistrē to aizbildņi.

Svētku dalībnieku reģistrācijas plāns



Kolektīvu vadītāji – 20.03. līdz 26.03. 
• Pārbauda un apstiprina sava kolektīva dalībnieku un 

kolektīva datus

Koordinatori – 27.03. līdz 31.03. 
• Pārbauda un apstiprina savas pašvaldības kolektīvu 

iesniegtos datus, dalībnieku skaitu, nosaukumus

LNKC nodod datus ID karšu ražošanai – 03.04. 

Svētku dalībnieku reģistrācijas plāns



Svētku dalībnieku reģistrācijas plāns



Informācija un uzziņas par reģistrāciju

• Informācija par reģistrāciju atrodama 
dziesmusvetki.lv sadaļā DALĪBNIEKIEM;

• Sadaļā «Kolektīvu vadītājiem» būs pieejama 
video pamācība, reģistrācijas ceļvedis, 
biežāk uzdoto jautājumu saraksts;

• Laikā no 20.02. līdz 03.03. darba dienās no 
plkst. 9.00 līdz 18.00 darbosies kolektīvu 
vadītāju reģistrācijas atbalsta tālruņi: 
28640556 un 26128511; 

• Darbosies atbalsta e-pasts:
registracija@dziesmusvetki.lv

https://www.dziesmusvetki.lv/lv/dalibniekiem/registracija/kolektivu-vaditajiem/
mailto:registracija@dziesmusvetki.lv


PALDIES!

KOPĀ BŪT.

KOPĀ JUST

#DZSV2023


