Svinēsim latviešu rudens Saulgriežus jeb Miķeļdienu
Senāk Miķeļdienu jeb Jumja dienu atzīmēja laikā no 21. Līdz 23. Septembrim,
kad diena un nakts astronomiski bija vienādi ilguma ziņā. Mūsdienās
Miķeļdienu atzīmē vienā konkrētā datumā: 29. septembrī, sevī ietverot 3
dažādas svarīgas tēmas: Apjumības, Miķeļdienu un Rudens saulgriežus).
Miķeļdiena tiek saistīta ar ražas novākšanu un auglīgo dienu aizvadīšanas svētkiem.
Tā kā par Auglību senlatviešiem atbild Jumis, tad Miķeļdienu sauc arī par Apjumības
dienu (arī Appļāvības – Miķeļdiena ir pēdējā diena gadā, kad pļauj labību), kas
nozīmē, ka ražai ir jābūt zem jumta.
Tā kā Miķeļdiena iezīmē gada klusākā un mierīgākā laika sākumu, to vērts izbaudīt
un nosvinēt!
Lūko, kurp var doties un darīt ar lielu prieku un aizrautību visa ģimene kopā. Šogad
liela daļa Miķeļdienas prieku notiek 24. Septembrī visā Latvijā.

Pasākumi sestdien, 24. septembrī
Miķeļdienas gadatirgus Vecrīgā: Doma laukums, laika posmā no 9:00 rītā līdz
17:00 vakarā, būs piesātināts pilns gan ar lauku labumiem, gan amatnieku
darinājumiem.
Dzīvesprieku
uzkurinās
dziesmas
un
dejas.
Valmiermuižas pils parkā: Miķeļdienas svinības, kurās būs gan našķi, gan lauku
labumi un smukumi, tirgošanās un jautrošanās. Varēs cept maizīti savām rociņām,
laisties izjādēs ar zirgiem. Folkloras kopa “Putni”mācīs un rādīs senču parašas rudens
saulgriežu atzīmēšanā. Ieeja: bez maksas!
Miķeļdienas svinības Iļģuciema kultūras centra pagalmā – amatnieku tirdziņš un
meistarklases, paraugdemonstrējumi un priekpilni pavadīts laiks. Ieeja: bez maksas!
Ārēšanas – Apjumības svētki Rīgā, Miera ielā: kafejnīcas”Grauzdētava” pagalmā,
Miera ielā 29/31 paredzēts amatnieku tirdziņš un kultūras programma. Ņem pie rokas
savējos un svini Rudeni laikā no 11:00 līdz 16:00. Ieeja: bez maksas!
Rudens ražas svētki Carnikavā – ja esi šajā pusē un ir vēlme pēc kārtīga rudens
velšu groza, droši dodies laikā no 15:00 – 19:00 izbaudīt Rudens tirdziņa gaisotni.

Pasākumi svētdien, 25. septembrī
Rudens ražas svētki Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā – laikā no 10:00
līdz 16:00 šeit visa ģimene varēs izbaudīt gan tirdziņu, gan zupas cīkstiņu, gan kapelu
mūziku tirgus laukumā. Ieeja: Ģimenes biļete ( 2 pieaugušie un 1-4 bērni); 8,50 EUR,
bet pirmsskolas bērniem ieeja bez maksas.
Rudens gadatirgus Siguldas svētku laukumā – jau no plkst. 9:00 Sigulda sāks
svinēt Miķeļdienu ar kārtīgu andelēšanu un kultūras programmu. Tā kā Sigulda ir
pilsēta, kuras apkārtnē ir daudz kas skatāms, tad te var apvieno gan kārtīgu izklaidi,
gan pastaigas.
Miķeļdienas andelēšanās Jēkabpils pusē: no 10:00 līdz 15:00 Krustpils saliņā būs
gadatirgus un Rudens svētku ražas pasākums. Jautrajā pasākumā būs arī rotaļas,
konkursi un danči, uzstāsies pašmāju kolektīvi, gan ciemiņi no Igaunijas. Ieeja
pasākumā: bez maksas!
Rēzeknes Miķeļdienas tirdziņš – tajā visi aicināti ierasties saposti ar dažādiem
oranžas krāsas aksesuāriem, līdzi ņemot burkānus – tiks veidota lielā burkānu
skulptūra, kuras tapšanā varēs piedalīties it visi. Protams, arī tirdzņlabumi un
pārsteiguma balvas!

