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Norises vieta un 
laiks 

Baltā galdauta svētki Informācija, kontaktpersona 

Kandava,  
4.maijs pl.10.00 
Kandavas 
Kultūras nams - 
„Esmu dzimis 
Kandavas 
novadā” . 
Baltā galdauta 
svētki ar talkām 
un mielastu 
Kandavā un 
novada pagastos:  
11.00 – Zantē 
11.30 - Kandavā 
12.00 – Valdeķos 
13.00 – Cērē, 
Vānē, Matkulē 
16.00 - Zemītē 

*„Esmu dzimis Kandavas novadā” - 2015.gadā 
Kandavas novadā dzimušo bērnu un viņu ģimeņu 
godināšana – Kandavas kultūras namā. 
 
*pupu stādīšana un vides objektu veidošana „No 
mazām domām izaug lieli darbi”- Kandavas 
promenādē un pagastos. 
 
*talcinieku mielasts – „Baltā galdauta svētki” – 
Kandavas novada Amatniecības centrā un 
pagastos – svilpenes ēšana un sarunas par 
dzimtām, saknēm, ilgām un atgriešanos. 
 
Lai turpmāk nodrošinātu Baltā galdauta svētku 
tradīciju Kandavas novadā, novada Kultūras 
pārvalde šā gada 1.maijā katra pagasta kultūras 
namam, Kandavas novada Amatniecības centram 
un muzejam dāvinās īpaši austus Baltos 
galdautus. 

www.kandavaskultura.lv; www.kandava.lv 
 
Ziedīte Začeste, 
tālrunis: 25437007, 
e-pasts: kulturasparvalde@inbox.lv  
 
 
 

Kuldīga, 
 4.maijs pl.12:00 
Rātslaukumā 

Svinības sāksies plkst. 12.00 Rātslaukumā - tur 
tiks pacelts Latvijas karogs un dziedāta himna. 
 
26 vietās pilsētas centrā tiks svinēti Baltā galdauta 
svētki - ja pie ēkas vai uz ielas redzams galdiņš ar 
baltu galdautu, ziediem un tautasdziesmu 
grāmatu, – tā ir droša zīme, ka no plkst. 12.00 līdz  
16.00 esat aicināti pievienoties. 
 
Rātslaukumā ikkatrs varēs nobalsot PAR, 
iegādājoties un dāvinot pilsētai mārpuķīšu 
stādiņus, no kuriem tiks izveidota Latvijas kontūra, 
bet pēc svētkiem puķes tiks iestādītas 1905. gada 
parkā. 
 
Ēvalda Valtera pieminekļa galdiņam ir tapis īpašs 
baltais galdauts, kas tiks klāts tikai reizi gadā – 
4.maijā.  
 
Katru gadu svētkiem tiks izgatavotas īpašas 
grāmatzīmes, kas 4.maijā kalpos arī kā ceļvedis 
dienas notikumos. 
 
Dienas gaitā – arī citi pasākumi, latviešu filmu 
programma, izstādes, saieti, koncerti. 
Kuldīgas Novada muzejā ekspresizstāde “Faktus 
galdā!”. 
 
Kurzemes kultūras mantojuma centrā “Kūrava” tiks 
klāts svētku galds ar tēju, miežu plāceņiem un 
sklandraušiem, stāstītas Kuldīgas teikas un atmiņu 
stāsti,  dziedātas Kuldīgas puses dziesmas, adīti 
Kuldīgas cimdi un zeķes. 
 
14.00 - Sv.Katrīnas baznīcā kamerkoru “Rāte” un 
“Sonore” koncerts. 
 
15:00 - Sv. Annas baznīcas dārza svētki ar tējas 
dzeršanu un pankūkām. 
 
Kultūras centra kino zālē – latviešu filmu 
programma. 

P/A “Kuldīgas kultūras centrs” direktore 
Inta Burnevica,  
tālrunis:29538651, 
e pasts inta@kulturascentrs.lv  
 

http://www.kandavaskultura.lv/
http://www.kandava.lv/
mailto:inta@kulturascentrs.lv
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Durbe, 
laukums pie 
Durbes muzeja, 
4.maijā 
plkst.16.00 

Sanākšana kopā pie balti klāta galda ar dziesmām 
un rupjmaizi un medu cienastā. 
Noslēgumā  ļausim debesīs uzlidot 26 baltiem 
baloniem ar baltām, labām domām, vēlot Latvijas 
dabai ziedēt un zelt, latviešu valodai skanēt un 
karogam sarkanbaltam plīvot! 

Daira Veilande  
tālrunis: 29360509 
e-pasts:daira@durbe.lv 

Alsunga, 
Pils pagalms  
3.maijs 18.00 

Alsundznieku sapazīšanās- iepazīsim mūsējos, 
kam ir kāda aizraušanās - kolekcionārs, dzejniece, 
gleznotājs, keramiķe. Vēsturiski videostāsti.  
Pasākumu kuplinās Alsungas mūzikas skolas 
audzēkņi un kapela Suitu muzikanti 

Gunta Mateviča  
tālrunis: alsungakultura@alsunga.lv 
e-pasts:27867749 

Roja,  
pie Rojas avotiņa 
4.maijs 14.00 

Ikviens interesents varēs piedalīties 
riteņbraukšanā, skriešanā, nūjošanā dažādās 
vecuma grupās. Pēc fiziskajām aktivitātēm 
brīvdabā ,pie balti klāta galda notiks 
kopīgas sarunas un cienasts. 
Savukārt atpūtas centrs " Otra Puse" piedāvās 
"Balta galdauta svētku " pusdienas ġimeniskā 
atmosfērā 

Dace Broka 
tālrunis: 29196478 
e-pasts: rojaskn@inbox.lv 
   

Tukums,  
4.maijs, Mālkalns 
un Āža kalns  

Ikgadēji papildinot I.Ziedoņa ķiršu dārzu, 
simboliska ķiršu iestādīšana kopā ar fondu „Viegli”, 
Tukuma literātu apvienību un skolēniem Tukuma 
Mālkalnā, senču svētvietas – Āža kalna kopšanas 
darbi, norādes uzstādīšana pie Draņķozola un labo 
darbu sumināšana ar dziedāšanu pie Baltā 
galdauta.  
Īpašo ar novada simboliku 10 Balto galdautu 
izgatavošana 

Inese Smirnova 
tālrunis:29121591 
e-pasts: inese.smirnova@tukums.lv 

Rucavas 
kultūras nama 
un Rucavas 
Tradīciju kluba 
aicinājums 

„Rucavas novada pūra atvēršanas svētki” Liepājā. 
2016. gada 4.maijā Rucavas pašdarbības 
kolektīvi, amatnieki, mājražotāji u.c. aicināti 
piedalīties Liepājā Kungu ielas kvartālā ar plašu 
programmu „Rucavas novada pūra atvēršanas 
svētki”, kuri veltīti visā Latvijā notiekošajiem „Baltā 
galdauta” svētkiem.  

Rucavas kultūras nama direktore 
Staņislava Skudiķe  
tālrunis:25904980 un Rucavas Tradīciju 
kluba vadītāja Sandra Aigare 
tālrunis:26814051 

Rucava,  
 8.maijs, Vītolu 
iela 

2016.gada 8.maijā Rucavā „Baltā galdauta 
svētkus” svinēs Vītolu ielas māju iedzīvotāji. 
Pasākumā paredzēts iepazīties un atskatīties uz 
katras mājas vēsturi, celtniecības laiku, aplūkot 
fotogrāfijas. Uzzināt, kas šīs ēkas cēluši, atcerēties 
bijušos māju iedzīvotājus, kā arī satikties 
tagadējiem kaimiņiem. Dalīties atmiņās par 
dažādiem kurioziem atgadījumiem celtniecības 
laikā. Tas viss notiks pie balti klāta galda, 
cienāšanās ar pašu vārītu zupu, būs dažādas 
atrakcijas, Vītolu ielas iedzīvotāju koncerts un citas 
aktivitātes. 

Mārīte Ģirne, tālrunis: 26796916 
Vītolu ielas iedzīvotāja, Rucavas Kultūras 
nama direktore Staņislava Skudiķe 
tālruniss: 25904980 

Valmiera,  
4.maijs, Vienības 
laukums plkst. 
13.00-17.00 

Baltā galdauta svētki Vienības laukumā, kuru 
plānots labiekārtot kā velti Latvijai simtgadē. 

Vienības laukums, vizuāli būs iekārtots piecās 
zonās – Valmieras vēsturiskajos mikrorajonos: 
Centrs, Burkānciems, Pārgauja, Jāņparks un 
Kārliena. Katrā no zonām klātesošie varēs 
piedalīties radošās, sportiskās un izklaidējošās 
aktivitātēs 

Sintija Milberga  
tālrunis: 64210873, 20436868 
e-pasts: sintija.milberga@valmiera.lv 

http://www.tvnet.lv/temas/valmiera
mailto:sintija.milberga@valmiera.lv
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Pārgaujas 
novads, 
Mazstraupes pils 
teritorija, 4.maijs 
plkst. 15.00 

Baltā galdauta svētki  Mazstraupes pils dārzā. 
Pie galda pulcēsies ļaudis, kas savā ikdienā to ir 
darījuši un dara –kas dibinājuši Latvijas Tautas 
fronti, kas cep kūkas, kas kolekcionē puķes, kas 
iepriecina citus ar dziesmām, kas ir uzņēmīgi 
ļaudis un, kas rada citiem svētku sajūtas.  
Katrs ņemt līdzi neatkarīgās Latvijas laiku terīni – 
savas ģimenes vēstures liecinieci un pie viena arī 
ievieto tajā cienastu. 
Būs sirsnīgas sarunas, akordeons un , latviešiem 
tik raksturīgās galda dziesmas 

Astrīde Rozīte 
tālrunis: 29491475 
e-pasts: astride@apollo.lv 

Gulbene, 
Gulbenes novada 
vēstures un 
mākslas muzejs, 
 2. maijs plkst. 
12.00-13.00 

2016. gada 2. maijā no plkst. 12.00 līdz 13.00 
saistībā ar Latvijas neatkarības atgūšanas dienu - 
4. maiju jeb Baltā galdauta svētkiem tikšanās 
Gulbenes novada vēstures muzejā, Brīvības ielā -
10 ar Gulbenes 2. vidusskolas 2. b klasi un 
audzinātāju Vitu Grapmani. 

www.gulbenesmuzejs.lv  
Dārta Dīvāne 

Salacgrīva, 
4.maijs 
daudzdzīvokļu 
mājas pagalms, 
plkst. 12.00 

Baltā galdauta svētki daudzdzīvokļu mājas 
pagalmā – sarunas un tekstu radīšana kā 
nozīmīga brīvības izpausme un pašapziņas 
celšana 

Jolanta Borīte  
tālrunis: 26198322 
e-pasts:Jolanta.borite@gmail.com 

Valka un Valkas 
novada pagasti, 
Valkas 
novadpētniecības 
muzejs 4.maijs 
plkst. 11.00  
 3. maijs - Kārķi, 
Ērģeme, Vijciems, 
Zvārtava 

“Radziņa dzimta un latvieši” 
Baltā galdauta svētkos, Valkā Latvijas armijas 
ģenerāļa, divkārtēja Lāčplēša Kara ordeņa 
kavaliera Pētera Radziņa dzimtas pārstāves 
Dzintra Celmiņa un Teika Slaidiņa uz lielā saimes 
galda klās Radziņu dzimtas balto galdautu. Šis būs 
unikāls brīdis, kad pārklāsies vēstures notikumu 
stāsti ar mūsdienām. 
 
Radošās darbnīcas „Es daļiņa no Latvijas saviem 
mīļajiem.” 
 
 Performace “Mans novēlējums Latvijai” . Karavīru 
dziesmas dzied vīru kopa VILKI.  
 
Valkas pagastā  ģimnāzistu talka ģenerāļa Pētera 
Radziņa dzimtajās mājās. 
 
Kārķos – visas pagasta saimnieces ver savas 
pūralādes un veido balto galdautu izstādi. 
 
Ērģemes pagastā galdā cels ērģemiešu iecienītos 
ēdienus. 
 
Vijciemā  no visiem Latvijas lielajiem novadiem uz 
Vijas svētkiem ierodas viesi ar sava novada 
baltiem galdautiem un raksturīgākajiem ēdieniem. 
 
 Zvārtavas skolnieki klāj balto galdautu Ozolu 
skolā uz kura tiek liktas pagasta kultūras vērtības ( 
foto, nostāsti u.c.).  
 
Starp pagastiem  kursēs dziesmotais autobuss. 
Tas  ciemakukulī galdā cels dziesmu. 

Aivars Ikšelis 
tālrunis: 26469125 
e-pasts: aivars.ikselis@valka.lv 

http://www.gulbenesmuzejs.lv/
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Cēsis,  
Vidzemes 
koncertzāle 
“Cēsis”, 4. maijs 
plkst.16.00 

Cēsu skolēnu dāvana Latvijai – Baltā galdauta 
svētki ar skolēnu veidotiem laimes vēlējumiem 
Latvijai. Pirms skolēnu veltīta koncerta, bērni zīmē 
apsveikuma un vēlējuma kartiņas Latvijai. Pirms 
koncerta notiks Baltā galdauta svētki, uz kuriem 
uzaicināti skolēni ar kuriem lepojamies un deputāti 
no Cēsīm, kuri piedalījās 1990.gada 4.maija 
balsojumā 

 Zane Neimane  
tālrunis: 20224205 
e-pasts:zane.nemane@cesis.lv 

Alūksne,  
4. maijs plkst. 
12.00 Alūksnes 
Kultūras centra 
pagalms 

Pie baltā saimes galda stāsies koristi un 
alūksnieši, lai dziedātu skaistākās latviešu tautas 
dziesmas, mielotos ar Alūksnes maizi un medu. 
Alūksnes Kultūras centra pagalmā, kopā ar Balvu 
un Gulbenes koru apriņķa koriem, notiks Latvijas 
neatkarības atjaunošanas gadadienai veltīts 
pasākums – Baltā galdauta svētki, kas vienlaicīgi 
būs arī koru skate 

Sanita Eglīte  
tālrunis: 26335234 
e-pasts:sanita.eglite@aluksne.lv 

Ape,  
skvērs pie Apes 
novada domes 
4.maijs, plkst. 
10.00 

Godinās tos cilvēkus, kuri iestājās par brīvu 
Latviju, stiprinās savus cilvēkus ar gara maizi, 
rupjmaizi, sāli un ūdeni. Vienosies kopējās 
dziesmās . Apē 4. maijā  aicina katrā  mājā un 
ģimenē  uzklāt balto  galdautu un  pavadīt šo dienu 
sarunās par savu ģimeni, dzimtu, pilsētu, Latviju 

Ilva Sāre 
tālrunis: 27823322 
e-pasts: ilva.sare@ape.lv 

Strenču novads, 
Strenču kultūras 
nams  
4.maijs, plkst.  
14.00 

Strenčos Baltā galdauta svētki kopā ar jauktajiem 
koriem izdziedot Spēka dziesmas un cienājoties ar 
rudzu maizi.  
Pēc koncerta Draudzības “Birzītes” stādīšana 

Liene Krūmiņa 
tālrunis: 26300743 
 
 

Vecpiebalga, 
Vecpiebalgas 
kultūras nams,  
30.aprīlis plkst. 
19.00 
 
 
 
Kārļa Skalbes  
„Saulrietos”, 
4. maijs 
plkst.12.00  

Vecpiebalgas vokālā  ansambļa  ‘’Lūna’’ 
aicinājumam  sadziedāties koncertā ”Manas 
dziesmas Latvijai” un svinēt Baltā galdauta svētkus 
ir atsaukušies pieci vokālie ansambļi 
  
Dzejnieks ir viens no nacionālo ideju trubadūriem, 
kura sapnis par Latviju aizsākas laikā, kad par to 
domā vien nedaudzi, viņš aicina cīņā par savu 
valsti, ar saviem publicistiskajiem darbiem sēj 
ticību tautā, pauž Latvijas valstiskuma 
nepieciešamību un iedvesmo tūkstošus. Aicina  
pulcēties pie „Saulrietu” garā saimes galda, lai 
svinētu brīvību un ieklausītos grāmatas  „Mazās 
piezīmes” rindās un dalīties atmiņās par savu 4. 
maiju. Skalbju ģimenes galdauti nav saglabājušies, 
taču rokdarbu pratējas, kurām tuva Kārļa Skalbes 
personība un  daiļrade, allaž gādājušas par īpašu 
galdautu.  Šoreiz to audīs Vecpiebalgas audējas, 
šajā dienā viņas noņems mērus un, pie jaunā 
galdauta pulcēsies jau nākamā gada 4. maijā. 

Zigrīda Ruicēna  
tālrunis: 26493591 
e-pasts:zigridaruicena@inbox.lv 

Brantu pagasts, 
"Kainaiži" 

BIRZĪ ražotnes atklāšanas svētki. Stāstīsim par 
bērzu sulām, iesvētīsim jaunās telpas un 
degustēsim dzirkstošos dzērienus. Apvienosim 
mūsu svētkus ar Baltā galdauta svētkiem, godinot 
Latviju un senču tradīcijas. 

birzi@birzi.lv 

Aizkraukle, 
Aizkraukles 
pilsētas kultūras 
nams, 3.maijs 
plkst. 18.00  

Aizkraukles pilsētas kultūras nama bērnu deju 
kolektīvu koncerts un pēc koncerta visu paaudžu 
pulcēšanas pie balti klātā galda kultūras nama 
pagalmā Daugavas krastā 

www.aizkraukle.lv 
 Anta Teivāne  
tālrunis: 29116791 
e-pasts: anta.teivane@aizkraukle.lv 

mailto:birzi@birzi.lv
http://www.aizkraukle.lv/
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Viesīte,  
Viesītes kultūras 
centrs 
4.maijs   
plkst.16.00   

Kino vakars : Dokumentālā filma „Dzintara latvietis 
87” (Rež. A. Freimanis) un  Renāra Vimbas filma 
„Es esmu šeit”. Pēc kino vakara  svētku kliņģeris, 
neformālas sarunas un diskusijas  „toreiz un tagad 
...”    

Raisa Vasiļjeva  
tālrunis: 26513349 
e-pasts:raisa.vasiljeva@viesite.lv 

Līgatne, Līgatnes 
kultūras nams, 
4.maijs  plkst. 
18:30  

Līgatnes iedzīvotāji pulcēsies pie kopīgi klāta 
galda, lai vienotos dziesmās no " Līgatnes iemīļoto 
dziesmu" grāmatas, dejās un atmiņās par 4.maiju. 
Pasākuma “ Baltā galdauta svētki “ ietvaros 
konkurss "Kūka - 2016". 

Aija Bley 
tālrunis: 29455955 
e-pasts: bley.aija@gmail.com 

Koknese, 
Kokneses 
Kultūras nams  

Baltā galdauta svētki kopā ar folkloras kopu 
"Urgas", Kokneses jauniešu deju kolektīvvu un 
vidējās paudzes deju kolektīviem "Liepavots" un 
"Irši" 

Ingūna Strazdiņa  
tālrunis:26574538 
inguna.strazdina@koknese.lv 

Salas novads, 
Salas pagasts, 
Salas kultūras 
nams,  4.maijs, 
plkst. 11.00,  

Salas novada domes priekšsēdētāja ielūdz uz 
svinīgu pieņemšanu novada iestāžu vadītājus, 
radošos cilvēkus un aktīvākos uzņēmējus, kuri 
darbojas arī sabiedrības kopējam labumam 
novadā  

www.salasnovads.lv 
Jolanta Grandāne 
tālrunis: 29156210 
e-pasts: referente@salas.lv 
 

Rēzeknes 
novads, 
Kaunatas 
pagasts,  
 4.maijs, plkst. 
10.00 

Pasākums visai ģimenei “Izdaiļosim Latviju'', 
apzaļumošanas darbi ap pagasta dīķi un kopīga 
tējas baudīšana ar dziesmām 

Nellija Vasiļjeva  
tālrunis: 29463881 
e-pasts: Nellija40@inbox.lv 
 

Rēzeknes 
novads,  
Nagļu pagasts, 
4.maijs plkst. 9.00 

Koku un dekoratīvo krūmu stādīšana pagasts 
centrā “Darīsim skaistāku savu Latviju”.  Svētku 
kliņģeris  

Anna Baleiša  
tālrunis: 26398826 
e-pasts: baleisha@inbx.lv 

Rēzeknes 
novads,  
Nautrēnu pagasts, 
sporta halle  un  
kultūras nams, 
4.maijs plkst.  
19.00 

Diskusija "Mēs apzināmies sevi kā neatkarīgu 
tautu suverēnā valstī". Godinot 4.maija 
Neatkarības atjaunošanas dienu  - “Baltā galdauta 
svētki”.  
J. Soikāna Nautrēnu mākslas skolas audzēkņu 
keramikas darbu izstāde 

Nellija Viļuma 
tālrunis: 26363203 
e-pasts: nellija.viluma@inbox.lv 

Viļāni, Viļānu 
novads,  
Pilsētas stadions, 
4.maijs 
 plkst. 13.00  
un plkst.17.00 

Baltā galdauta svētki ar koncertu, kur uzstāsies 
novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi. Būs 
arī cienasts ar medu, maizi un tēju. Vēlāk grupas 
“Laimas muzikanti” koncerts 

www.vilanunovads.lv, 
Margarita Cakula  
tālrunis: 28662346 
e-pasts: vilanu_kn@inbox.lv 

Limbaži 4.maijā, 
Limbažu kultūras 
namā un  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pieņemšana pie Limbažu novada domes 
priekšsēdētāja uzņēmējiem un Goda 
novadniekiem.  Pēc svētku mielasta ziedu 
nolikšana pie Baumaņu Kārļa pieminekļa un 
koncerts visiem, kas ar savu darbu un zināšanām 
stiprina savu novadu un valsti. Vakarā kultūras 
namā koncertprogramma.   
 
Limbažu muzejā 2.05.-7.05. ekspresizstāde  
Kā galdauts klājas ceļš, pa kuru dzimta nāk  
 
Limbažu Galvenajā bibliotēkā no 02.- 09.05.- pie 
Balti klāta galda iepazīties un izspēlēt Limbažu 
3.vidusskolas skolnieču radīto spēli “ Mūsu novada 
ciltstēvs – Baumaņu Kārlis”. 

Mārīte Saulīte  
tālrunis: 26417161 
e pasts : marite.saulite@limbazi.lv 

http://www.salasnovads.lv/
mailto:referente@salas.lv
http://www.vilanunovads.lv/
mailto:vilanu_kn@inbox.lv
mailto:marite.saulite@limbazi.lv
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Limbažu pagasts 
sabiedriskā centrā 
“Lādes Vītoli” 
4.maijā 
plkst.13.00 

Normunda Ķieta koncerts"Mana dzīve", pēc 
koncerta svētku galds ar Latvijas dzimšanas 
dienas kliņģeri. 

Mārīte Saulīte  
tālrunis: 26417161 
e pasts : marite.saulite@limbazi.lv 

Skulte, Skultes 
kultūras 
integrācijas centrā 
30. aprīlī plkst. 
18:00 

 Baltā galdauta svētkos aicina ciemiņus - lielus un 
mazus, jaunus un vecus, tuvus un tālus. Deju 
koncertā izdejo 26. dejas, zālē 26. baloni, 
noslēgumā kopīga Lielā torte ar 26. svecītēm. 
Koncerta dalībnieki un skatītāji , pēc koncerta pie 
baltā galda kopīgi cienājas ar svētku torti!  

Mārīte Saulīte  
tālrunis: 26417161 
e pasts : marite.saulite@limbazi.lv 

Mazsalaca 
2016.gada 4.maijā 
plkst. 16.00  
Skaņais kalns 

Alojas un Mazsalacas autoorientēšanās dalībnieku 
Goda maltīte Skaņajā kalnā.  
 

Dace Jurka , 
 tālrunis 29179179 
 

Amatas 

novads, Līvi, 

Līvu bibliotēka, 

14:00   

Drabešu Amatu mājas koklētāju ansambļa 

koncerts. Pēc koncerta mielošanās ar svētku 

kliņģeri un diskusija-,,Kā sagaidīsim Latvijas 

100-gadi”. Izstādes “ Baltā galdauta stāsts” 

atklāšana 

Sīkāka informācija: 

+371 64100848 

Amatas 

novads,Ieriķi, 

Ieriķu dienas 

centrs 

Plkst.11:00 

Izstādes “ Baltā galdauta stāsts” atklāšana, 

mielošanās ar svētku kliņģeri un diskusija-,,Kā 

sagaidīsim Latvijas 100-gadi” 

Sīkāka informācija: 

+371 29341013 

Amatas 

novads,Ģikši, 

Amatas pagasta 

kultūras centrs 

Plkst.15:00 

 

Izstādes “ Baltā galdauta stāsts” atklāšana, 

mielošanās ar svētku kliņģeri un diskusija-,,Kā 

sagaidīsim Latvijas 100-gadi” 

Plkst.16:00 Amatierteātra “TAKA” izrāde 

“ĶIRBJA NEDIENAS”  

Sīkāka informācija: 

+371 64100848 

Amatas 

novads,Nītaure 

Nītaures 

pagasta 

kultūras nams 

Dzejas uzvedums "Vecāmamma man atstāja 

Latviju". Piedalās Nītaures Lauku teātris, ANMMS 

audzēkņi. Pēc uzveduma mielošanās ar svētku 

kliņģeri un diskusija-,,Kā sagaidīsim Latvijas 100-

gadi”.Izstādes “ Baltā galdauta stāsts” atklāšana. 

Sīkāka informācija: 

+371 29497224 

Amatas 

novads, 

Skujene, 

Skujenes 

Tautas nams un 

Skujenes 

pagasta 

bibliotēka 

Plkst.10:00   

Skujenes Tautas namā Skujenes bērnu teātra 

,,Mēs,, dzejas izrāde ,,Skaitāmpanti pagalmā,, 

Pēc izrādes mielošanās ar svētku kliņģeri un 

diskusija-,,Kā sagaidīsim Latvijas 100-gadi” 

Plkst. 13:00  Skujenes bibliotēkas lasītavā notiks 

izstādes “ Baltā galdauta stāsts” atklāšana 

Sīkāka informācija: 

+371 29466367 

Amatas 

novads,Zaube, 

Zaubes kultūras 

nams  

Plkst. 17:00 

Izstādes “ Baltā galdauta stāsts” atklāšana, 

mielošanās ar svētku kliņģeri un diskusija-,,Kā 

sagaidīsim Latvijas 100-gadi”. 

Sīkāka informācija: 

26622811 

Siguldas 

novads 

pie Ūsiņdienas 

pantāga 13.00 – 

13.45. Turaidas 

muiža. 

13.00 – 13.45 Baltā galdauta svētku brīdis pie 
Ūsiņdienas pantāga kopā ar Siguldas novada 
Kultūras centra jaukto kori “Spārni”. 
Izstāde “Ceļā uz Latvijas valsti” Turaidas muižas 
pārvaldnieka jaunajā dzīvojamajā mājā. 

 

Anda Skuja  

tālrunis: 26572142 

mailto:marite.saulite@limbazi.lv
mailto:marite.saulite@limbazi.lv
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Liepupes 
pagasts, 
Salacgrīvas 
novads  
11.00-16.00 

Plkst.11.00 Liepupes bibliotēkā 
11.00 Tikšanās ar novadpētnieci Dainu Čaksti 
 
12.00 Mājražotājas Kristīnes Mauliņas sieru 
degustācija un pārdošana 
Dekoratīvas egles stādīšana pie bibliotēkas 
 
Plkst. 12.30  Tūjas zinību centrā Agņa Šmita 

fotoizstāde “Priekšmetu filozofija”  

Plkst. 13.00 „Baltās dvēseles dziesmas” izpildīs 
dziedātāja un komponiste Līga Priede 
Sarunas pie baltā galdauta 
 
Plkst. 14.30 Duntes „Birzgaiļos” Baltā galdauta 

svētki kopā ar Liepupes amatierteātri un Liepupes 

Vīru ansambli. 

Andris Zunde  
e pasts :andris.zunde@salacgriva.lv 

Talsi,  
Radošā sēta, 
4.maijs plkst. 
14.00  

Talsu novadu apceļos Dziedošais autobuss, 
piestājot Sabilē, Lubē, Laucenē un Vandzenē. 
Ceļojuma noslēgumā Baltā galdauta svētki Talsos 
kopīgās sarunās, dziesmās un atmiņās.  

Inese Roze  
tālrunis: 26469057 
inese.roze@talsi.lv 

Daugavpils 
novads 
Višķu sociālās 
aprūpes centrs,             
4. maijā 
plkst.10:00 

Višku jaunieši dosies uz pansionātu, kur pavadīs 
laiku sarunās kopā ar vecajiem cilvēkiem. 

 
Jānis Briška 
tālrunis: 28208522 
e pasts: janis.briska2@gmail.com 

Ciblas novads, 
Pušmucovas 
Tautas nams, 
3.maijs 
plkst.19.00 

Baltā galdauta svētki kopā ar  novada 
amatiermākslas kolektīviem.  
 

Inta Domarka 
tālrunis: 6199502 

Pociems, 
Pociema kultūras 
nams  

Pociema kultūras namā izstāde " Balto darbu 
izstāde", koncerts, balti klāti galdi, īpaši aicināti 
cilvēki, kas piedalījās neatkarības atgūšanā. 

Aija Romancāne  
tālrunis:26349162 

Rogovka   Biedrība "Rogovkīši" ar jauniešu centra aktīvu 
iesaistīšanos aicina iedzīvotājus kopīgi cept picu 
un rakstīt receptes labākai Latvijai.  

Anda Miščenko  
tālrunis: 29480067 

Rēzekne, 
Kultūras un 
atpūtas parkā 
(Raiņa ielā 29a) 
11:00 

BALTĀ GALDAUTA GODI. 
 
Sanāksim pie kopīga galda, kur saimniekos 
Sarmīte Stepiņa un Juris Vucāns, iesaistot svētku 
dalībniekus galda sarunās, galda dziesmās un 
cienājot ar dažādiem Latgales gardumiem 
Dažādi mūziķi priecēs ar skanīgām dziesmām. 
Iespēja piedalīties interaktīvā konkursā „Vai pazīsti 
Latviju?”, iesaistīties radošajās darbnīcās, kopīgi 
izkrāsot vārdu LATVIJA u.c. 
Pasākuma laikā darbosies svētku tirdziņš. 

www.rezekne.lv  
www.facebook.com/RezeknesKulturasUnT
urismaCentrs  
 
Jūlija Danilina 
 tālrunis:28325686; 
 Maija Upeniece,  
tālrunis: 26106775 

mailto:andris.zunde@salacgriva.lv
mailto:inese.roze@talsi.lv
mailto:janis.briska2@gmail.com
http://www.rezekne.lv/
http://www.facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs
http://www.facebook.com/RezeknesKulturasUnTurismaCentrs
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Kārsava, 
Kārsavas 
vidusskola, 
3.maijs  

Kārsavas vidusskolas interešu izglītības kolektīvi 
sniedz koncertu, kas veltīts gan 4. maijam, gan 
Mātes dienai.  Tas tiks svinēts pie balta galda, 
skola aicina ikvienu uzklāt mājās balto galdautu, 
sanākt kopā un būt PAR! 

Ināra Rasima 
tālrunis:29330637 

 
Jēkabpils, 
4.maijs,  
 9.50- 10.00   
dievnami 
10.00 – Krustpils 
luterānu baznīca 
11.00 Laukums 
pie Jēkabpils 
tautas nama  
Visas dienas 
garumā 
LATVIJAS  spēka 
zīmju akcija 
17.30  Jēkabpils 
Tautas nams  
20.00  Vecpilsētas 
laukums  
 

 
Jēkabpilī 4. maijā  aicina katrā  mājā un ģimenē  
uzklāt balto brokastu galdautu un , skanot 
dievnamu zvaniem, vienoties kopīgā lūgsnā par 
Latviju. Piedalīties ekumēniskā dievkalpojumā. 
Pēc dievkalpojuma Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 
pūtēju orķestris “Vitamīns” koncertēs  laukumā pie 
Jēkabpils Tautas nama. 
 Visas dienas garumā Jēkabpils pilsētvidē jaunieši 
akcijā “LATVIJAS SPĒKA ZĪMES” dāvinās spēka 
zīmju lentītes iedzīvotājiem un viesiem kā 
apliecinājumu – PAR Latviju.  
  
Jēkabpils domes priekšsēdētājs ielūdz pilsētas  
Goda cilvēkus uz BALTĀ GALDAUTA SVĒTKIEM 
( dzimtu stāsti , kopīgas sarunas ) 
Vakarā kopīga tautas  sadziedāšanās ar grupu 
“Bet Bet” Vecpilsētas laukumā.  

www. jkp.lv 
www. jekabpils.lv 
www.jekabpilslaiks.lv 
www.radio1.lv  
laikraksts “Brīvā Daugava” 
laikraksts “Jaunais Vēstnesis” 
pašvaldības izdevums “Jēkabpils Vēstis” 
Sociālie tīkli: facebook.com, draugiem.lv, 
twitter.com 
 
Kontaktinformācija: 
Santa Vucāne 
tālrunis:  29724382 
e pasts: Santa.vucane@jkp.lv 
 
Inta Ūbele 
tālrunis:29209982 
e pasts: Inta.ubele@jkp.l 

Jēkabpils 
novads  
 

3.maijā plkst.13.00 Kalna pagasta kultūras 
namā(sadarbībā ar Kalna un Mežzemes 
bibliotēkām)LR Neatkarības deklarācijas 
pieņemšanas 26 gadadienai veltīti Baltā galdauta 
svētki 

 Kopīga puķu stādīšana 

 Atmiņu stāsti par 1990.gada 4.maiju 

 Kopīga galda klāšana 

 Kopīga sadziedāšanās 

 
14.maijā plkst.19.00 Rubenes kultūras namā 
Latvijai veltīts sarīkojums Baltā galdauta svētki 

 Izstāde „ Manis pašas radīts” ( kultūras 

nama rokdarbu pulciņa darbi) 

 R.Paula dziesmu koncerts „ Nekur nav tik 

labi kā mājās”(koncertā  piedalās 

Rubenes kultūras nama visu paaudžu 

vokālie ansambļi-  Sieviešu vokālais 

ansamblis „Kantilēna” , jauktais vokālais 

ansamblis  „ Ā’re” ,bērnu vokālais 

ansamblis „ Puķuzirņi” 

  Pie balta galda kopīgs lielais kliņģeris ar 

26 svecītēm ( satiekas un cienājas visi 

pasākuma dalībnieki un skatītāji) 

Rubenes kultūras nama vadītāja-
koordinatore                               I.Tomāne 
Mob.tel.26478498 
e-pasts: rubeneskn@jekabpilsnovads.lv 
 

Dobele,  
pie pieminekļa 
Dobeles 
atbrīvotājiem  
4.maijs 12.00 

Ziedu nolikšana pieminekļa pakājē, 
sadziedāšanās, mielošanās ar Spēka putru, 
kopbilde Latvijai svētkos.  

Sandra Ķiņķere  
tālrunis: 29331181 
e pasts: sandra.kinkere@dobele.lv 

http://www.jekabpilslaiks.lv/
http://www.radio1.lv/
mailto:Santa.vucane@jkp.lv
mailto:rubeneskn@jekabpilsnovads.lv
mailto:sandra.kinkere@dobele.lv
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Jaunjelgava, 
Vecpilsētas 
laukumā  12.00   

Baltā galdauta svētki: kopīga galda klāšana un 
svinēšana par godu Latvijai, neformālās sarunās 
atceroties pilsētas vēsturi, mūsu dižos cilvēkus un 
dzimtas, kā arī kopīgi domājot par pilsētas un 
novada nākotni. Aicināts ikviens, līdzi ņemot 
fotogrāfijas, vēsturiskus pierakstus, dzejas vai 
dziesmu rindas un mazu „groziņu”, ko likt uz 
kopīgā galda. 

Anita Ostrovska 
tālrunis: 29497587 
e pasts: anita.ostrovska@jaunjelgava.lv 

Carnikava, 
Carnikavas 
novads,  
3.maijs 18.00 
Novadpētniecības 
centrā, Jomas ielā 
7 

3.maija vakarā pie balti klāta galda pulcēsies 
novada darba grupa “Latvijai-100”, kurā pārstāvēti 
visu mūsu novada ciemu aktīvisti, kur pārrunāsim 
darbības, kas iecerētas veikt Baltā galdauta svētku 
norisei 2017.gada 4.maijā. 
Šo darbību publiskosim Novada Vēstīs, mājas lapā 
un citos mēdijos, aicinot un informējot novadniekus 
iesaistīties. 
Akcija - Baltā galdauta aušana, kas notiks no 
2016. gada vasaras saulgriežiem līdz 2017. 
pavasara saulgriežiem.  
Aušanā piedalīsies ikviens, kurš vēlēsies, arī skolu 
jaunieši, ieaužot šajā galdautā savu enerģētiku, 
labās domas un vēlējumus Latvijai. Katrs audējs 
atstās šo vēlējumu pieraksta veidā īpašā “Baltā 
galdauta grāmatā”, kas pēc tam glabāsies 
Novadpētniecības centrā. 

Elita Terentjeva 28615155 
 
WWW.carnikava.lv 
Carnikavas Novada Vēstīs, 
http://kultura.carnikava.lv/ 

Rīga,  
Valdemāra iela 
pie Kultūras 
ministrijas, 
Latvijas 
Nacionālā 
mākslas muzeja 
un Mākslas 
akadēmijas  
4.maijs 11.00-
15.00 

Latvijas valsts simtgades jauniešu rīcības 
komiteja, Latvijas Mākslas akadēmija, Latvijas 
Kultūras akadēmija un Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmija kopīgi aicina ikvienu piedalīties 
mākslas performancēs, atraktīvā veidā iepazīt 4. 
maija būtību un baudīt lielisku brīvdienu kopīgi 
rīkotajā piknikā. 

Anete Agneta Krišjanova 
tālrunis: 26647827 
e pasts:anete.krisjanova@gmail.com 

Rīga, Latvijas 
Republikas 
Saeima 

Saeimā 4. maijā tiks klāts balts galdauts, lai pēc 
svinīgās sēdes uz ziedu nolikšanas pie Brīvības 
pieminekļa godinātu tos LR Augstākās padomes 
deputātus, kuri 1990. gada 4. maijā balsoja par 
Neatkarības atjaunošanas deklarāciju, dalītos 
atmiņās un  iedzīvinātu Baltā galdauta svētku 
tradīciju. 

 

Rīga, Latvijas 
institūts,  
2. maijā no 12:00 
līdz 13:30 Valsts 
Kultūras 
pieminekļu 
aizsardzības 
inspekcijas 
iekšpagalmā 

Latvijas Institūts aicina Doma laukuma kaimiņus uz 
“Baltā galdauta svētkiem”. Lai atzīmētu 4. maija 
svētkus, Latvijas Institūts (LI) aicina pārstāvjus no 
uzņēmumiem un organizācijām, kas strādā Doma 
laukuma apkaimē Vecrīgā uz Baltā galdauta 
ieskaņas svētkiem, kas notiks 2. maijā no 12:00 
līdz 13:30 Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas iekšpagalmā, Pils ielā 20. Ar šo 
pasākumu Latvijas Institūts vēlas aicināt latviešus 
visā pasaulē iedzīvināt Baltā galdauta svētku 
tradīciju Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienā.  

Aiva Rozenberga 
Latvijas Institūta direktore 
Director, The Latvian Institute 
 
Pils iela 21,Rīga, LV-1050,Latvia 
+371 67503663, +371 29462451 
 
www.latvia.eu, www.li.lv 
FB: If you like Latvia, Latvia likes you 
Twitter: @Latvian Institute  

Rīga,  
fon Stricka villas 
dārzā 
4.maijā no 14:00  

Pie 10 m gara galda gaidām kaimiņus ar 
groziņiem. Paši būsim sarūpējuši alu un ēdamo. 
Kvartāla iemītnieki -  Piens, Labietis, 
Valmiermuižas vēstniecība, Deli snack, Not perfect 
reklāmas aģentūra, Magnum NT tipogrāfija un 
Rocketbean kafijas grauzdētava. 

Martins Mielavs  
martins@piens.nu 

mailto:anita.ostrovska@jaunjelgava.lv
http://www.carnikava.lv/
http://gmail.com/
http://www.latvia.eu/
http://www.li.lv/
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Ogre, Ogres 
pilsētas centrs, 
4.maijā 12:00,  
 

Valsts svētku dienā aicinām ogreniešus pulcēties 
pie balti klātiem galdiem pilsētas centrā. 
Programmā diskusija – Latvija. Ogre. Vēsture. 
Svētku uzrunas un koncerts. 14:00 starts Tvīda 
braucienam. Tvīda modes skate. 

Antra Purviņa 
tālrunis: 26543512 
e pasts :antra.purvina@ogre.lv 

Inčukalns, vecajā 
pasta mājā  
4.maijs 9.30 un 
10.30  

 "Baltā galdauta svētki"  -   novadnieku brokastis. 
 
Velobrauciens "Apceļosim novadu un iepazīsim 
Kaimiņu būšanu Allažos". 

Inga Freimane 
e pasts: ingatn@inbox.lv 

Ķekava, Kultūras 
nams  
4.maijs 12.00 

 Ķekavā  satiksimies kopā ar bērnu vokālajiem 
ansambļiem “Cīrulīši”, kapelu “Klabatas” un 
“Ķekavas muzikantiem”  koncertā       “Ne maizīte 
pati nāca”. 

Vēsma Ozoliņa  
e pasts: vesma.ozolina@kekava.lv 

Lubānā , Lubānas 
pilsētas klubā 
plkst.11.00  

Baltā galdauta svētki – Es mīlu Latviju! Aicinti  
novada iedzīvotājus sanākt kopā, lai ar spēles 
cienīgu azartu apliecinātu savu mīlestību Latvijai!  

Ilze Kraukle 
tālrunis: 26374962 
e pasts: Ilze.kraukle@lubana.lv 

Lubānas novads, 
Meirānu tautas 
namā plkst.14.30 

Baltā galdauta svētki – ziņģu pēcpusdiena. 
Pasākums paredzēts kā sadziedāšanās. 

Inga Aizsilniece 
tālrunis 28307998 
Inga.aizsilniece@lubana.lv 

Ventspils,  
25.04. - 04.05. 
t/n Jūras vārti 
 
 
 
 
 
 
 

Jūras vārtu foaje klājam galdu ar baltu galdautu no 
Ivetas Ērkšķes ģimenes, katru nākamo dienu kāds 
cits no nama darbiniekiem vai pilsētas 
iedzīvotājiem klāj savas ģimenes galdautu, par ko 
uz galda ir pieejama informācija, fotogrāfijas. Pie 
galda katrā no dienām tiks aicināti pulcēties namā 
darbojošies kolektīvi, kā arī darba kolēģi un 
sadarbības partneri. Blakus ir novietota ābele, 
kuras kailajos zaros cilvēki uz iepriekš 
sagatavotām lapiņām raksta Latvijai novēlējumus, 
līdz 4. maijā koks ir sazaļojis un svētku dienā katrs 
var izlasīt iepriekš vēlēto un pievienot arī savu 
veltījumu.  

Iveta Ērkšķe 
tālrunis : 63624271 

Ventspils, 
Ventspils 
Rātslaukums, 4. 
maijs plkst. 12.00 

   4. maijā plkst. 12.00  Ventspils Rātslaukumā 
koncerts “Es uzklāju  baltu galdu....” 
Ventspils pilsētas Kultūras centrs aicina 
ventspilniekus un pilsētas viesus  kopā  pie balti 
klātiem galdiem Rātslaukumā - pilsētas sirdī,  par 
godu Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas 
pasludināšanas dienai. Baltais galdauts kā 
vienotības un kopā sanākšanas simbols –
  klāsim  galdus  ar tautiskām dejām un dziesmām 
kopā ar Ventspils dejotāju kolektīviem, dziedātāju 
kolektīviem. Kā goda viesi pievienosies 
postfokloras grupa “Iļģi”. 

Sigita Migoļa 
tālrunis: 63623796 

Dunika. 
Tautas nama 
vadītājas 
aicinājums 

„Gaidot Latvijas simtgadi, visi tās iedzīvotāji 
aicināti 4.maijā svinēt „Baltā galdauta” svētkus un 
apsēsties pie balti klāta galda, pabūt ar saviem 
tuvajiem, pārcilāt bilžu albumus un izzināt dzimtas 
vēsturi. Sākt ģimenē, citu gadu jau saiet kopā pie 
kaimiņiem, vēl pēc gada jau klāt plašāku galdu 
pagastā, novadā. Mēģināsim svētkus iedzīvināt 
pakāpeniski. Šogad sāksim svinēt svētkus ar 
izstādi par tēmu „Baltais galdauts”. Aicinu jau 
tagad izskatīt savus skapjus, kumodes, atrast tur 
baltos darbus (ne tikai galdautus, bet arī citus 
izšuvumus, darinātus ar balto diegu) un nest uz 
Dunikas Tautas namu, lai maija sākumā valsts 
svētkos mēs varētu atklāt „Balto darbu” izstādi.” 

Dace Ošeniece 
 tālrunis: 63453401 
 

mailto:antra.purvina@ogre.lv
mailto:ingatn@inbox.lv
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Smiltenes 
novads,  Blomes 
tautas nams 
4.maijs plkst. 
19.00 
 
 
 
 
 
 
 
Smiltenes pilsētas 
kultūras centrs, 
4.maijs plkst. 
16.00 
 

Blomes tautas amatierteātra izrāde “Austras 
grāmata”, režisore Gita Skadiņa.  
Mēs esam sīksta tauta, spējot pārciest mums liktos 
pārbaudījumus un izdzīvot dažādos pārmaiņu 
laikos. Turot cieņā mūsu vēsturi un vērtības, mēs 
uzturam Latviju dzīvu.  
Izrāde ir veidota pēc mūsu novadnieces Austras 
Jurgenas atmiņām par izsūtījumu. Izrādē, kā 
simbols tiek izmantots galds – ceļš, šķirtne starp 
dzīvību un nāvi, vai kā galds.  
 
Monoizrāde „KARAVĪRS” ir arhaisks un reizē 
mūsdienīgs simbolisks vēstījums par sevis 
apzināšanos, piederību zemei, tautai, ģimenei, 
pašam sev.  
Izrāde ir dziļi sakņota latviskajā dzīvesziņā, kas 
tikpat labi sasaucas arī ar citu tautu tradīcijām. 
Tajā izpaužas pasaules kultūru vienotais pamats. 

Anda Avota  
tālrunis:26405258 
kultura@smiltene.lv 

Daugavpils, 
Vienības laukums  
4.maijs plkst. 
16.00  

„Baltā galdauta svētki” 
Daugavpils skolu koru un deju koncerts - „Lejā 
zeme, augšā saule, svētku dziesma vidiņā” 
Mūzikas grupas „Dabasu Durovys” koncerts 

Vita Viļevko 
tālrunis: 20613225 
vita.vilevko@daugavpils.lv 

Mārupes novads, 
Mārupes kultūras 
nams , 4.maijs 
plkst. 13.00  

Dokumentālā filma ”Īvāns” 
 
Aicinājums visiem mārupiešiem pusdienot un 
vakariņot 4.maijā pie svētku galda ar balto 
galdautu! 
 
Mārupes novada uzņēmējs ģimenes restorāns 
"Hercogs" 4.maijā piedāvās īpašas pusdienas pie 
baltā galdauta 

Ira Dūduma 
Tālrunis:29211645 
Ira.duduma@marupe.lv 

Mazirbe,  
Mazirbes jūrskola, 
4.maijs plkst. 
12.00 

Biedrība „Mazirbes draugu kopa” klās baltu 
galdautu Mazirbes Jūrskolā un svinēs mūsu valsts 
neatkarības atjaunošanas svētkus. Svētkus, kad 
atguvām savu brīvību, savu Latviju. 
Svētkos aicināti draugi, radi un visi, kas vēlas kopā 
būt. 
Aicināsim mielasta viesus dalīties ar savu stāstu 
par piedzīvoto 1990.gada 4. maijā, jauniešus – par 
iespējām brīvā Latvijā un visā pasaulē. 
Stāstus pierakstīsim un saglabāsim nākotnei. 
Klausīsimies mūziku, paši dziedāsim. 
 

 

Priekule,  
Priekules kultūras 
nams, 4.maijs 
plkst. 16.00 

Kopš neatkarības deklarācijas 
atjaunošanas 1990. gadā, izaugusi  jauna aktīva 
paaudze, kuru jūt arī Kurzemes leišmalītē. Brīvi, 
bez aizspriedumiem, ar savu skatījumu. Tieši šie 
puiši un meitenes tradicionāli veido 4.maija svētku 
koncertu Priekules kultūras namā, piedaloties no 
pašiem mazākajiem, līdz vidusskolas vecuma 
jauniešiem - Priekules Mūzikas un māksla skolas, 
vidusskolas un pirmskolas izglītības iestādes 
“Dzirnaviņas” pārstāvjiem. 
Pēc koncerta tiks klāts balts galdauts un galdu 
rotās latviskā rupjmaize, lauku piens, medus un citi 
gardumi.  

  

 

mailto:vita.vilevko@daugavpils.lv
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Priekules 
novads, Kalētu 
pagasts, 4.maijs 
plkst. 14.00 

Tvīda velo brauciens.  
 Kad velosipēdisti noslēgs brīvības braucienu cauri 
Kalētu centram, pie tautas nama uz galdiem arī 
tiks uzklāti balti galdauti un godā celti pašu 
sanestie lauku labumi.  

 

Tirza, Tirzas 
pamatskola, 
3.maijs plkst. 
10.00 

Šajos svētkos pieaugušie dalīsies savās atmiņās 
par 4.maiju ar bērniem - kādu to atceramies savās 
personiskajās izjūtās. Runāsim par 4. maija nozīmi 
mūsdienu dzīvē: "Sarauj, Latvija! Par un ap Latvijas 
sportu" otrās brīvvalsts gados.  
Diskusija, konkurss un svētku pusdienas.  
 

Svetlana Ziepniece 
svetlanaziepniec@inbox.lv  

Rīga, O.Vācieša 
muzeja dārzs, 
4.maijs plkst. 
13.00 

Aicina visus aktīvos un kopienas attīstībā 
ieinteresētos iemītniekus nākt ciemos pie balti 
klāta galda, ņemt līdzi kādu cienastu vai ziedu 
pušķi un kopīgi svinēt Latvijas svētkus!  

Ieva Niedre 
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