
 

 
 

GVV DIENAS KĀRTĪBA 
BALTIMORAS DZIESMU SVĒTKOS (UZMETUMS) 
 
BRĪVBIĻETES 
Dalībniekiem – 1 brīvbiļete uz “Līdz Auseklis lec” ALJAs jauniešu balli (svētdien 
22:00) 
Dalībnieku ģimenēm – 1 brīvbiļete uz Tautas deju lieluzvedumu VAI Kopkora 
koncertu 
 
TRANSPORTS 
Visiem skolēniem tiek segta transporta izmaksa (ap $180.00/personu) pateicoties 
labvēļiem. 
 

 CETURTDIEN, 29. JŪNIJĀ    
 
PLKST. 23:00 (EDT)    Izbraukšana no GVV autobusos (lielāks azaids pirms 

izbraukšanas un našķi, dzeramie, maizītes pieejami 
autobusā) 

 Ar GVV administrāciju jāsarunā sevišķa izrakstīšanās 
tiem audzekņiem, kas nebrauks ar autobusu. 

 
PIEKTDIEN, 30. JŪNIJĀ 
 
Plkst. 09:00 (EDT)    Ierašanās  Baltimorā  Royal Sonesta viesnīcā,  

      550 Light Street, Baltimore, Maryland 
Tel. 1-410-234-0550 
 

Plkst. 09:00 – 12:00   Izrakstīšanās Royal Sonesta viesnīcā, otrā stāvā 
“Whitehall Ballroom.”  
Visiem vecākiem vai aizbildņiem ir laicīgi jābūt klāt, lai 
izrakstītu audzēkņus.  Neviens audzēknis nedrīkstēs 
atstāt Royal Sonesta viesnīcas telpas, ja nav izrakstīts 
ar vecākiem vai to nozīmētājiem aizbildņiem.  GVV 
skolēni būs audzinātāju un skolotāju uzraudzībā līdz 
kamēr vecāki izraksta. 
 

 SKOLĒNIEM NAV CITU PIENĀKUMU PĀRĒJO DIENU 
 



SESTDIEN, 1. JŪLIJĀ  
Plkst. 09:00 – 12:00    Kora mēģinājums (RENAISSANCE MARYLAND 

BALLROOM)  
GVV skolēni būs audzinātaju un skolotāju gādībā.  
Vecākiem ir jānogādā savu dēlu/meitu uz mēģinājumu.   
 

Plkst. 12:00   Pēc mēģinājuma skolēni tiks izrakstīti un būs atkal 
vecāku uzraudzībā. 

 SKOLĒNIEM NAV CITU PIENĀKUMU PĀRĒJO DIENU 
 

SVĒTDIEN, 2. JŪLIJĀ  
 
Plkst. 07:00 – 14:30 Tautas deju lieluzveduma mēģinājums   

Royal Farms Arena 201 W. Baltimore Street 
(Visiem audzēkņiem un audzinātajiem/skolotājiem 
gādās pusdienas. Jāņem līdz tautas tērpus).  
Audzinātāji un skolotāji gādās pa skolēniem 
mēģinājumu laikā 
Audzekņi ierakstīsies, ierodoties Royal Farms.  
 

Plkst. 16:00 Tautas deju lieluzvedums  Royal Farms Arena 
Audzinātāji un skolotāji gādās pa skolēniem 
lieluzvedumu laikā. 
 
Vecāki izrakstīs savu dēlu/meitu pēc lieluzvedumu 
norunātā vietā pie Arenas izejas norunā pēc 
lieluzveduma 

 NAV CITU PIENĀKUMU PĒC LIELUZVEDUMA 
 

PIRMDIEN, 3. JŪLIJĀ 
 
Plkst. 08:15 Satikšanās pie Royal Sonesta viesnīcas un 

transports uz Meyerhoff Symphony Hall.   
(Audzekņi ierakstīsīs un busi pārvēdīs skolēnus uz  
mēģinājumu.  Skolēni neatgriezīsies pirms koncerta un 
ir jāņem līdz tautas tērpus jau no rīta.  Visi audzekņi 
būs audzinātāju un skolotāju uzraudzībā)  
 
***pastāv iespēja, ka koferus jau lūgs nogādāt no rīta 
uz viesnīcu, lai veicinātu raitāku prom braukšanu pēc 
koncerta. Tie būs īpašā istabā kamēr jaunieši atgriežas.  
 

Plkst. 09:00 – 13:00 Kora mēģinājums Meyerhoff Symphony Hall   
Plkst. 13:30 Pusdienas uz vietas un koristiem jāpārģerbjās tautas 

tērpos. 
Plkst.  15:00 KOPKORA KONCERTS 

 
Pēc koncerta GVV  audzekņi ar busiem tiks pārvēsti 
atpakaļ uz Royal Sonesta hoteļa. Tur varēs pārģērbties 



un sagaidīt vecākus.  Skolēni ir vēcaku gādībā līdz 
21:30.  Vecākiem jāgādā par vakariņām. sava 
dēlu/meitu/ vakariņām.  

Plkst. 21:00   IERAKSTĪŠANĀS BRAUCIENAM ATPAKAĻ UZ 
GAREZERU  
Royal Sonesta viesnīcā - otrā stāvā Whitehall Ballroom 

Plkst. 22:00   BUSI IZBRAUC UZ GAŖEZERU (našķi, dzeramie pieejami 
autobusos) 

 
 
 
 


