8 lieliski pasākumi, ko apmeklēt 4. maijā!
4. maijs ir Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena, kad visā valstī notiek dažādi
svētku pasākumi. Esam izraudzījušies astoņus, ko iesakām apmeklēt!
Baltā galdauta svētki un ozolu stādīšanas akcija "Apskauj Latviju" Carnikavā
4. maijā notiek Baltā galdauta svētki un Simtgades ozolu stādīšana
09.00
Ozola stādīšana Kalngalē – Putnu parkā, Cīruļu ielā 8
Piedalās:
Bērnu deju kolektīvs „Bitīte”
Senioru deju kolektīvs „Ziemeļblāzma”
Mācītājs Ivars Jēkabsons
Carnikavas novada pašvaldības vadība
10:00
Ozola stādīšana un svētbrīdis pie Carnikavas baznīcas Siguļos (Carnikavas vēsturiskajā centrā)
Piedalās:
Carnikavas evaņģēliski luteriskās draudze mācītāja Ivara Jēkabsona vadībā
Baltezera baznīcas koris “Zari”
Carnikavas novada pašvaldības vadība
12:00
Ozola stādīšana Carnikavas Svētku laukumā.
Pasākuma apmeklētāji aicināti kopīgajam svētku galdam sarūpēt nelielu cienastu un parūpēties par
baltu akcentu apģērbā.
Piedalās:
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
Carnikavas novada pašvaldības vadība
Carnikavas bērnu deju kolektīvs “Dālderītis”, grupa "Summer Knight Band"un folkloras kopa
"Cēlāji".
Latvijas valsts simtgades ozolu stādīšana Bauskas novadā
4. maijā ar akciju “Apskauj Latviju” notiks Latvijas valsts simtgades svinību atklāšana.
Akcijas ietvaros šajā dienā valsts robežpilsētās, tostarp arī Bauskas, Rundāles un Vecumnieku
novados, kā arī tuvējos pagastos tiks stādīti ozoli.
Brīvības svētki Liepājā - Nacionālo bruņoto spēku diena
4.maijā Liepājā ar plašu pasākumu programmu “Brīvības svētki Liepājā” tiks atzīmēta Latvijas
Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 27.gadadiena, kā arī 2017.gada 4.maijs visā
Latvijā pasludināts par Latvijas valsts simtgades svinību atklāšanu.

No plkst. 11:30 līdz 12:00 Jūras ielā ikviens interesents varēs vērot militāro vienību un tehnikas
parādi. Lai iepazīstinātu ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem aizsardzības nozare tradicionāli
valsts Neatkarības atjaunošanas dienā, 4.maijā, kādā no Latvijas novadiem organizē Nacionālo
bruņoto spēku dienu. Šogad kā pasākuma norises vieta ir izvēlēta Liepāja.
No pulksten 12:30 līdz 16:30 pie koncertzāles “Lielais dzintars” un Liepājas promenādē apmeklētāji
varēs vērot paraugdemonstrējumus un apskatīt militārā ekipējuma, bruņojuma un tehnikas izstādi –
apvidus transportierus un bruņumašīnas, remonta un transporta tehniku, artilērijas un prettanku
lielgabalus, laivas un citu flotiles un aviācijas bāzes aprīkojumu, robežsardzes un valsts un Militārās
policijas aprīkojumu, kā arī iepazīt karavīru un zemessargu ieročus un cita veida militāro
aprīkojumu.
Baltā galdauta svētki Salaspilī
4.maijā kultūras nama "Rīgava" Mūzikas un mākslas dārzā tiek rīkoti "Baltā galdauta svētki". Tie ir
skaisti kopā sanākšanas svētki, kuros šogad sēsim puķes gan līdznešanai, gan dārza dekorēšanai,
iestādīsim koku, dziedāsim un dejosim.
Radošākos aicinām darboties meistardarbnīcās, kurās varēs savērt kādu rotu un pagatavot paliekošu
suvenīru. Pasākumā darbosies arī grāmatu maiņa - nesiet savas izlasītās un apmainiet uz vietas pret
citām!
Šajā reizē svētkos organizējam arī diskusiju zonu, kurā aicinām uz sarunu spilgtas Salaspils
personības: dzejnieku Knutu Skujenieku, rakstnieku Jāni Ūdri, vēsturnieku Jāni Šiliņu, vides
žurnālisti Vaidu Salcēviču, NBS virsnieku majoru Pēteri Plečkenu, "Jāņa sēta" galveno redaktoru un
ekonomģeogrāfu Jāni Turlaju un ainavu arhitekti Daigu Veinbergu.
Svētku kulminācijā klāsim kopīgu svinību galdu un iemūžināsim svinību mirkli kopīgā fotogrāfijā.
Iejusties palīdzēs radiožurnālists, producents un rakstnieks Dzintars Tilaks.
Koncerts "Pavasaris. Roks. Daugava."
4. maijā 11. novembra krastmalā notiek Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts
koncerts "Pavasaris. Roks. Daugava.".
Programma:
17.00 – 21.00 Latvijas roka un poproka grupu parāde – “Linga”, Ivo Fomins, “Tumsa” un
“Autobuss debesīs”;
21.00 – 22.00 Jura Kulakova dziesmu cikls “Septiņarpus dziesmas ar Eduarda Veidenbauma
vārdiem“. Atskaņo instrumentālā grupa Kristapa Krievkalna vadībā, soliste Ieva Akuratere;
22.00 – 24.00 Starptautiskās uguņošanas sacensības.
Uguņošanas priekšnesumi: 22.30, 22.45, 23.00 un 23.40
Koncerts "Rīta cēliens"
4. maijā ar koncertu Lielajā ģildē tiek svinēta Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas
pasludināšanas diena.
Piedalās: Orķestris “Rīga”, Latvijas Zemessardzes koris “Stars”, jauktais koris “Jasmīnas koris”,
kamerkoris “Fortius”
Diriģents: Valdis Butāns
Solisti: vokālisti – Ilona Bagele, Andris Ludvigs un Rihards Mačanovskis. Teicēji – aktieri Rēzija
Kalniņa un Andris Keišs.
Knutifikācija
Valsts svētkos, 4. maijā, Nacionālā Kino centra Latvijas filmu maratona programmā kinoteātra
“Splendid Palace” Lielajā zālē plkst. 18:00 notiks režisora Ivara Tontegodes dokumentālās filmas

“Knutifikācija” pirmizrāde.
Filmas galvenais varonis ir ievērojamais dzejnieks, atdzejotājs un literatūrkritiķis Knuts Skujenieks.
Orientēšanās spēles komandām „Liepājas pēdas Latvijā"
Atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienu un atklājot Latvijas valsts
simtgades svinības ar plašu pasākumu programmu, 4.maijā Liepājā jau sesto reizi notiks
orientēšanās spēles komandām „Liepājas pēdas Latvijā".
Spēles arī šogad vadīs atraktīvais Renārs Zeltiņš. Spēļu atklāšana notiks plkst. 13:00 pie Liepājas
pilsētas domes, savukārt finišs būs Liepājas Olimpiskajā centrā no plkst. 17:00.

