Brīnišķīgi un ģimeniski Lieldienu pasākumi
Lai arī Lieldienas sola vēsas, tas netraucē izbaudīt brīnišķīgus pasākumus, kas sarīkoti par
godu svētkiem.
Lūk, dažas idejas ierosmei! Taču tie nav vienīgie Lieldienu pasākumi! Meklējiet un noteikti
atradīsiet sev tīkamākos :)
Pasākums “Krāsainās Lieldienas” dabas parkā Tērvetē
Pirmajās Lieldienās, 16. aprīlī, Latvijas valsts mežu dabas parkā Tērvetē norisināsies pasākums
“Krāsainās Lieldienas!”. Līksmosim, gavilēsim, priecāsimies un dižosimies ar rotātajām Lieldienu
olām pasakām apvītajā mežā.
Rūķus sētā no 11.00 līdz 16.00 darbosies Rūķu saimes pārstāvji - aicinās radoši darboties ar krāsām,
uzdos āķīgus jautājumus par “pavasara brīnumkastītēm”, spēlēs Lieldienu olu spēles un iepazīstinās
ar Rūķus sētas pūkainajiem iemītniekiem. Un kāds gan būs Rūķu sētas truša vārds? To īsto
izvēlēties varēs palīdzēt ikviens dabas draugs. Garauši dabas parkā Tērvetē viesojas sadarbībā ar
Codes pagasta “Trušu pilsētiņu”.
Rūķu pilsētā “Čiekurē” no 12.00 līdz 16.00 šoreiz saimniekos vista Tiba, trīs Zaķi un Lapsa. Kā gan
tādai kompānijai ies? To savām acīm jāskata! Neaizmirsti paņemt līdzi pašu krāšņāko Lieldienu olu!
Pie vistas Tibas varēsi piedalīties Lieldienu olu parādē, trīs Zaķi pārbaudīs Lielās dienas svinētāju
veiklību, bet Lapsa gādās par veselības pērienu. Čiekurē no 12.00 līdz 14.00 dabas parka viesus
rotaļās aicinās Pūpolrūķis, bet no 14.00 līdz 15.00 sadziedāsimies ar folkloras kopu “Dimzēns”.
Arī Pasaku mežs modīsies! Brīnumiem apvītajā mežā no 12.00 līdz 16.00 “ālēsies” un pavasara
nestos jaunumus mežā pārbaudīs Lieldienu Lielais Zaķis.
Ilona Bagele un Raimonds Bramanis Lieldienu koncertā “Pasaule zied”
RKTMC „Mazā ģilde” 16. aprīlī plkst. 16.00 vadošie LNO solisti Ilona Bagele un Raimonds
Bramanis dāvās klausītājiem pavasarīgām noskaņām piepildītu Lieldienu koncertu „Pasaule zied”.
Daudzveidīgā koncerta programma piedāvās klausītājiem iespēju dzirdēt gan klasiskās opermūzikas
pērles, gan mūsdienu ārzemju un latviešu komponistu vokālo un instrumentālo mūziku izcilu
mākslinieku sniegumā.
Koncertā piedalīsies LNO solisti Ilona Bagele (mecosoprāns), Raimonds Bramanis (tenors) un
klavieru trio – Ilze Ozoliņa (klavieres), Svetlana Okuņa (vijole) un Inga Sunepa (čells).
Koncertu organizē Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrs „Mazā ģilde” ar Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamenta atbalstu.
Ieeja koncertā bez maksas.
100 šūpoles otrajā Šūpoļu festivālā Siguldā
Lieldienu laikā – no 15 līdz 17.aprīlim – Siguldā norisināsies otrais Šūpoļu festivāls “Latvija
Šūpojas Siguldā”, kura laikā ikviens aicināts doties aptuveni trīs kilometru garā pastaigu maršrutā,
lai apskatītu un izšūpotos 100 īpaši festivālam veidotās šūpolēs. Unikālas un neparastas šūpoles
šogad Siguldā radīs mūziķi no grupām “Astro`n`out” un “Dzelzs Vilks”, LNT Brokastu komanda,
kā arī citas sabiedrībā zināmas personības.
Festivāla objekti tiks izvietoti trīs kilometru garā pastaigu maršrutā, bet atsevišķi objekti atradīsies
arī citās Siguldas iedzīvotāju un viesu iecienītās vietās – Siguldas pils kompleksā, Gaujas Nacionālā

parka teritorijā un citviet. Iezīmējot otrā Šūpoļu festivāla norisi Siguldas novadā, festivāla objekti
būs apmeklējami arī Allažos, Morē, Jūdažos un Siguldas pagastā. Īpašā šūpoļu ceļa karte būs
pieejama Siguldas novada Tūrisma informācijas centrā, kā arī Siguldas novada pašvaldības
interneta vietnē www.sigulda.lv.
Šūpoļu festivāls tiks atklāts 15.aprīlī ar Zaķu skrējienu – tā starts tiks dots plkst.13.00 Siguldas
dzelzceļa stacijas laukumā.
Svētdien, 16.aprīlī, no plkst.9.00 līdz 16.00 Siguldas Svētku laukumā notiks Lieldienu gadatirgus,
kurā būs iespējams iegādāties amatniecības izstrādājumus, zemnieku labumus un pašmāju
gardumus svētku galdam. Svētku noskaņu papildinās Lieldienām atbilstoša kultūras programma.
Lieldienu pasākums Tukumā
16. aprīlī plkst. 16. Pastariņa muzejā tiks svinētas Lieldienas latviskās tradīcijās. Apmeklētāji
aicināti krāsot olas no dabas materiāliem un tās meklēt orientēšanās sacensībās muzeja apkārtnē.
Varēs piedalīties sacensībās „Punu koris”, atdarinot putnu balsis un, dziedot dziesmas, iet rotaļās.
Ieeja ar muzeja biļeti.
16. apīlī plkst. 12.00 un 15.00 Tukuma Brīvības laukumā Lieldienu lustes ar mūziku, dziesmām un
rotaļām. Pulksten 13:00 Kultūras namā Bērnu un jauniešu teātra “Knifiņš” izrāde “Visām pelēm
garšo siers”. Ieeja bez maksas.
Lieldienas Āraišu arheoloģiskajā parkā
Programmā: Lielās dienas ieskandināšana. Lieldienu dziesmas un rotaļas rādīs folkloras kopa
„Ore”. Latvijas Folkloras krātuves pārstāve Elvīra Žvarte pastāstīts par Lieldienu izdarībām latviešu
tradicionālajā kultūrā un parādīs, kā izzināt savas apkārtnes tradīcijas digitālajā arhīvā
garamantas.lv. Varēs papildināt savus olu krājumus meklējot tās Āraišu arheoloģiskajā parkā.
Acīgākais un izveicīgākais tiks pie veltes visai ģimenei! Ar saviem olu krāsošanas noslēpumiem
dalīties aicināts ikviens. Ietērpsim olas krāsu tērpā un vārīsim, lai tiek ikvienam. Pēcāk pirmssvētku
treniņš tradicionālajās izdarībās ar olām (olu kaujas un ripināšana). Interesants pasākums - Skapja
vēdināšana. Savu skapja saturu rādīs Āraišu arheoloģiskais parks un Cēsu Vēstures un mākslas
muzejs. Būs apskatāmi arheoloģiskie un etnogrāfiskie tērpi, kurus dažādos laikos valkājuši vietējie
ļaudis, dvieļi un šatiera deķi. Piedāvāsim iespēju izvēdināt un izrādīt arī pasākumu apmeklētāju
dzimtas saglabātos tērpus, lai priecātos par mūsu visu kopīgo mantojumu.

