
 
Tukuma, Engures un Jaunpils novadu bērnu un jauniešu dziesmu un deju dienas pasākums 

 “Zem zilās debesu bļodas” 

2016.gada 28.maijā, Tukumā 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu bērnu un jauniešu dziesmu un deju dienas pasākuma “Zem zilās 

debesu bļodas” dalībnieki: 

 Tukuma novada bērnu un jauniešu koru, tautas deju un mūsdienu deju kolektīvi - 1377; 

 Engures novada bērnu un jauniešu koru, tautas deju un mūsdienu deju kolektīvi - 398; 

 Jaunpils novada bērnu un jauniešu koru, tautas deju kolektīvi - 108; 

Svētku viesi – Jūrmalas pilsētas skolēnu koru kolektīvi - 478 

 

Aktivitātes: 

No plkst. 16.00 – 17.00  

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu bērnu un jauniešu dziesmu un deju dienas pasākuma “Zem zilās 

debesu bļodas” svētku dalībnieku gājiens. 

Maršruts: 

Sākums Talsu iela 4, - Meža iela – Rīgas iela – Durbes iela - Estrādes iela – M.Parka iela – Durbes 

estrāde, M.Parka ielā 2. 

No plkst.16.00 līdz 19.30  

Durbes estrādē, Mazā Parka ielā 2 darbosies radošās darbnīcas. 

No plkst.16.30 līdz 17.00 

Gājiena svētku dalībnieku sagaidīšana un sveikšana. 

No plkst. 17.00 – 19.20 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu dziesmu un deju dienas pasākuma “Zem zilās debesu bļodas” 

koncerts. 

No plkst. 20.00 – 21.30 

Pasākums svētku dalībniekiem. 

No plkst. 20.00 – 21.30 

Svinīga kolektīvu vadītāju sveikšana Durbes pilī, M. Parka ielā 7, Tukumā. 

 

Pasākuma laikā tiks slēgtas šādas ielas: 

No plkst.15.00 līdz 16.00 – Talsu iela (no Talsu ielas 4); 

No plkst.16.00 – Talsu iela posmā no Talsu ielas 4 līdz Pasta ielai, Pasta iela posmā līdz Meža ielai, 

Meža iela posmā līdz Rīgas ielas aplim, Rīgas iela posmā no Dzelzceļa un Rīgas ielas apļa līdz Durbes 

ielas krustojumam, Durbes iela posmā līdz Estrādes ielai, Estrādes iela un M.Parka iela. 

Pasākuma dienā satiksmes kustības, apstāšanās un stāvēšanas izmaiņas Durbes mikrorajonā ( Estrādes, 

M.Parka un Draudzības ielās). 

 

Koncerta režisore Margita Skrazlovska 

Virsdiriģents Romāns Vanags 

Izglītības iestāžu deju kolektīvu virsvadītāja Madara Augule 

Izglītības iestāžu mūzikas kolektīvu virsvadītāja Dace Perševica 

Kontakttālrunis 25433432 Angelika Dembovska 

Veiksmi un labu laiku 28.maijā! 

Pasākuma Lieldraugi  

 

        
Atbalstītāji 
 



        
 

 

 


