PAR DZIESMU UN DEJU SVĒTKU BIĻETĒM
Biļetes uz XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pasākumiem varēs iegādāties no 3. marta plkst. 11.00
līdz 17.00 Biļešu Paradīzes kasēs un interneta veikalā www.bilesuparadize.lv.
3. martā visas Biļešu Paradīzes kases strādās no plkst. 11.00 līdz 17.00. Ja kādas kases darba laiks ir ilgāks, tad
attiecīgā kase strādās līdz sava darba laika beigām.
Sākot ar 4. martu, Biļešu paradīzes kases strādās ierastajos darba laikos, informācija par laikiem www.bilesuparadize.lv.
Vienā pirkuma reizē biļešu kasēs viena persona varēs iegādāties ne vairāk kā 4 biļetes uz katru Dziesmu un deju
svētku pasākumu (piem., ja pircējs vēlas iegādāties biļetes uz 3 pasākumiem, tad maksimālais iegādājamo biļešu
skaits – 12 biļetes).
Vienā pirkuma reizē interneta veikalā bilesuparadize.lv varēs iegādāties 8 biļetes, bet ne vairāk kā 4 biļetes uz vienu
pasākumu. Ja vēlaties biļetes pirkt internetā, pārbaudiet, vai Jūsu bankas karte ir reģistrēta drošiem pirkumiem
interneta vidē.

KO DARĪT, JA, PĒRKOT BIĻETES INTERNETĀ, JUMS LIEKAS, KA SISTĒMA IT KĀ
“NEDARBOJAS”?

Katrs pieprasījums www.bilesuparadize.lv automātiski tiks uzņemts elektroniskajā rindā, par ko liecinās uzraksts uz
ekrāna. Tiklīdz rindā būs pienākusi Jūsu kārta, varēsiet veikt pirkumu. Ja būsiet izgājis no sistēmas un mēģināsiet tajā
“ieiet” atkārtoti, zaudēsiet iepriekšieņemto vietu elektroniskajā rindā. Sekojiet uzrakstiem uz Jūsu datoru ekrāniem!
Laicīgi sagatavojiet maksāšanas līdzekļus: pārbaudiet kontu atlikumus, kartes, kodu kalkulatorus utt.

VAI IESPĒJAMS, KA PIRMAJĀS TIRDZNIECĪBAS MINŪTĒS PIEPRASĪJUMS PĒC
BIĻETĒM DAUDZKĀRT PĀRSNIEGS PIEDĀVĀJUMU?
Iepriekšējo Svētku pieredze liecina, ka pieprasījums pirmajās minūtēs piecdesmit līdz sešdesmit reizes pārsniedz
pārdošanā esošo biļešu apjomu.

VAI VAR GADĪTIES, KA BIĻETES UZ SVĒTKU GALVENAJIEM NOTIKUMIEM TIKS
PĀRDOTAS JAU PIRMAJĀS STUNDĀS?

Ņemot vērā 2013. gada pieredzi un lielo pieprasījumu, biļetes uz šiem koncertiem tiks izpirktas dažu stundu laikā.
Svētku nedēļā notiks 65 pasākumi, no kuriem 43 būs bezmaksas. Būtiskākos notikumus tiešraidē un ierakstos rādīs
gan Latvijas Televīzija, gan LMT Straume, kā arī raidīs Latvijas Radio.
No 1. maija publiskajā tirdzniecībā tiks nodotas iepriekšējā rezervācijā neizpirktās biļetes.

KAS IR IEPRIEKŠĒJĀ REZERVĀCIJA?

Saskaņā ar Dziesmu un Deju svētku padomē apstiprināto svētku biļešu politiku no 3. marta publiskajā tirdzniecībā
nonāks 74 % no kopējā biļešu skaita. 24 % biļešu atbilstoši noteiktajam procentuālajam nosacījumam prioritāri tiek
iepriekš rezervēts Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām kā Dziesmu un Deju svētku procesa uzturētājām, ierobežots
biļešu skaits arī daudzbērnu ģimenēm ar “3+ Ģimenes karti” un cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Bērniem līdz 7 gadiem (ieskaitot), neaizņemot atsevišķu sēdvietu, biļete nav jāpērk.

Noslēguma koncerts “Zvaigžņu ceļā” sāksies plkst. 20.00, un plānots, ka tas ilgs 4 stundas.
Deju lieluzvedums “Māras zeme” sāksies plkst. 22.00, un plānots, ka tas ilgs 2,5 stundas.
Ar Dziesmu un Deju svētku dalībnieku kartēm ieeja bez maksas
• Noslēguma koncertā Mežaparka Lielajā estrādē (stāvvietas)
• Tautas lietišķās mākslas izstādē “Radītprieks” izstāžu zālē “Rīgas Mākslas telpa”
• Latvijas Etnogrāﬁskā brīvdabas muzeja teritorijā plānotajos Dziesmu un deju svētku pasākumos

ATLAIDE

Daudzbērnu ģimenēm, uzrādot “3+ Ģimenes karti” vai citu dokumentu, kas apliecina, ka ģimenes aprūpē ir vismaz
trīs bērni, personām ar I, II vai III invaliditātes grupu, uzrādot atbilstošu apliecību, un politiski represētajām personām,
uzrādot atbilstošu apliecību, tiks piemērota 10 % atlaide no ieejas biļetes cenas.

BIĻEŠU PARADĪZES TIRDZNIECĪBAS VIETAS LATVIJĀ
RĪGA
•Duntes iela 19a
Lielveikals “Sky&More”,
informācijas centrs
•Amatu iela 6
Lielā Ģilde
•Akadēmijas laukums 1
Latvijas Zinātņu akadēmija
•Aspazijas bulvāris 3
Latvijas Nacionālā opera
•Brīvības iela 75
Dailes teātris
•Ieriķu iela 3
t/c “Domina” informācijas centrs
•Kronvalda bulvāris 2
Latvijas Nacionālais teātris
•Kr. Barona iela 16/18
Latvijas Leļļu teātris
•Rātslaukums 6
Rīgas Tūrisma informācijas centrs
•Lielirbes iela 29
t/c “Spice” infromācijas centrs
•Ropažu iela 2
VEF Kultūras pils
•Kr. Valdemāra iela 5
Rīgas Kongresu nams
ĀDAŽI
•Gaujas iela 33a
Ādažu kulturas centrs
AIZKRAUKLE
•Spīdolas iela 2
Aizkraukles novada kultūras centrs
ALŪKSNE
•Brūža iela 7
Alūksnes pilsētas tautas nams
BAUSKA
•Kalna iela 18
Bauskas kultūras centrs
CĒSIS
•Raunas iela 12
Vidzemes koncertzāle “Cēsis”
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DAUGAVPILS
•Rīgas iela 22A
Daugavpils teātris
DOBELE
•Baznīcas iela 6
Dobeles kultūras nams
GULBENE
•Ābeļu iela 2
Gulbenes novada
Tūrisma informācijas centrs
JĒKABPILS
•Vecpilsētas laukums 3
Jēkabpils tautas nams
•Rīgas iela 210/212
•Krustpils kultūras nams
JELGAVA
•K. Barona iela 6
Jelgavas kultūras centrs
JŪRMALA
•Turaidas iela 1
Dzintaru koncertzāle
KULDĪGA
•Raiņa iela 21
Kuldīgas kultūras centrs
ĶEKAVA
•Rīgas iela 26
Ķekavas Tūrisma informācijas centrs
LIELVĀRDE
•Parka iela 3
Kultūras nams “Lielvārde”
LIEPĀJA
•Brīvības iela 39
Liepājas Olimpiskais centrs
•K. Zāles laukums 8
Tirdzniecības centrs “RIMI Ostmala”
•Rožu laukums 5/6
Liepājas Latviešu biedrības nams
•Teātra iela 4
Liepājas teātris
•Radio iela 8
Koncertzāle “Lielais Dzintars”

LĪVĀNI
•Rīgas iela 105
Līvānu novada kultūras centrs
MADONA
•Tirgus iela 5
Madonas pilsētas kultūras nama ﬁliāle
OGRE
•Brīvības iela 15
Ogres novada kultūras centrs
RĒZEKNE
•Pils iela 4
Latgales vēstniecība “GORS”
SALASPILS
•Līvzemes iela 7
Salaspils kultūras nams “Rīgava”
SALDUS
•Striķu iela 3
Saldus Tūrisma informācijas centrs
SIGULDA
•Raiņa iela 3
Siguldas pilsētas biļešu kase
SMILTENE
•Baznīcas laukums 2
t/c “Centrs”, informācijas centrs
TALSI
•Lielā iela 19/21
Talsu kultūras nams
TUKUMS
•Lielā iela 1
Tukuma pilsētas kultūras nams
VALMIERA
•Lāčplēša iela 4
Valmieras Drāmas teātris
•Rīgas iela 10
Valmieras kultūras centrs
VENTSPILS
•Karlīnas iela 40
Teātra nams “Jūras vārti”
•Sporta iela 7/9
Ventspils Olimpiskais centrs
VALKA
•Em.Dārziņa iela 8
Valkas kultūras nams

