
Ceturtdiena, 11. jūlijs – IESKATĪŠANĀS
Durbes pils 
18.00 Romantiskais svētku ieskaņas koncerts  

“Franču mūzikas programma”
Soprāns Baiba Renerte un pianiste 
Ilze Kundziņa

19.00 Izstādes “Mežģīņu šarms un noslēpumi” 
kuratores Annas Kamijī (Anna Camilli, Francija) 
stāsts par mežģīnēm vīriešu un sieviešu tērpos

Piektdiena, 12. jūlijs – SATIKŠANĀS 
Brīvības laukuma skatuve
21.00 Tukuma novada domes priekšsēdētāja  

Ērika Lukmana uzruna
21.10 Svētku atklāšanas koncerts “Par satikšanos“

Anete Alksne – klavieres, Mareks Alksnis – 
bungas, Rihards Jakuško – basģitāra, Dāvis 
Dzintars – ģitāra, Madara Kukša – vokāls un 
duets Kristers Melnis un Amanda Krauja

22.00 Satikšanās zaļumballe kopā ar Ventspils 
Senioru bigbendu un DJ Lejasmeijeru

Sestdiena, 13. jūlijs – IZRĀDĪŠANĀS UN DIŽOŠANĀS
Brīvības laukuma skatuve – Viss par mīlestību...
11.00 Bērnu vokālās studijas “Varavīksne” 

koncerts “Goda dziesmas”
11.30 Izstādes “Kino Tukumā” atklāšana 

Piedalās aktieris Dainis Gaidelis. Mūzika no kino 
filmām pūtēju orķestra “Tukums” izpildījumā

12.00 Ineta Rudzīte un Ainars Bumbieris ar 
pavadošo grupu koncertprogrammā  
“Šī ir tā diena”

13.00 Tukuma novada pagastu 
lepošanās un dižošanās
“Pelēkā akmens un Senču ozola zeme” 
(Sēme un Zentene)
“Viss par mīlestību” (Tume un Degole)
“Pasakām vajag ticēt” (Slampe un Džūkste)
“Īsa pamācība mīlēšanā” (Irlava un Lestene)
“Mūsu spēks ir mūsu cilvēkos”  
(Pūre un Jaunsāti)

16.00 Romantiskais “X faktora” duets – Signe un 
Jānis ar skaistākajām mīlas dziesmām

17.00 “Mīlestības apreibušie” 
Pirmo valsi dejo, kāzu dziesmas dzied sudraba 
un zelta kāzu pāri

18.00 Jolanta Gulbe un Deniss Paškevičs ar 
pavadošo grupu  džeza programmā 
“Mīlestības akvarelis”

19.00 Brīvdabas kino “Rūdolfa mantojums” 
Aktiera Daiņa Gaideļa priekšvārds

20.00 Pilsētas gājiens “Ar auto uz kāzām” un 
translācija no Pauzera pļavām

21.00 Tukuma novada domes priekšsēdētāja  
Ērika Lukmana uzruna  
(tiešraide no Pauzera pļavām)

21.05 Grupas “Menuets” koncerts
Leģendāras un visiem zināmas dziesmas

22.30 – 
03.00

Lielā nakts balle kopā ar grupu  
“Vēja runa”

Pauzera pļavu skatuve – Kāzu svinības
17.00 Tukuma novada sadraudzības pilsētu 

Khoni (Gruzija) un Krasnogorska (Krievija) 
koncertprogramma “Tāli radi sabraukuši”

18.30 Grupa “Carnival Youth”
20.00 “Ar auto uz kāzām!”

Pilsētas svētku gājiena noslēgums
21.00 Tukuma novada domes priekšsēdētāja  

Ērika Lukmana uzruna
21.15 Grupa “Otra puse” un Antra Stafecka
22.30 Ralfs Eilands ar svētku orķestri
23.40 Gaismas, ūdens un mūzikas šovs
24.00 OZOLS un labākās hip-hop dziesmas
01.00 Gaismas, ūdens un mūzikas šovs
01.30 DJ Vento
Citur pilsētā – Precību tirgus
9.00 – 
16.00

Smukumlietu tirdziņš un  
Ziedu tirgus

10.00 Pilsētas modināšana kopā ar orķestri “Baltais”
10.00 – 
12.00

Meitu un puišu vāģu satikšanās
Svētku viesu dancināšana pilsētvidē ar 
akordeonistu

10.00 – 
18.00

Atvērto durvju dienas un “Kāzu foto”  
Daces Lukševicas daiļdārzā 
Lejas ielā 1, Veļķos. Ieeja 2 EUR

10.00 – 
18.00

Kāzu iela – Tukuma novada uzņēmēju, 
ražotāju un mākslinieku, kāzu organizatoru 
izrādīšanās

11.00 – 
14.00

Foto orientēšanās “Iepazīsti Tukumu!”
Starts un finišs pie studijas “Varavīksne”  
Brīvības laukumā 11a. Apbalvošana plkst. 15.30

12.00 – 
18.00

Dzīvais skatlogs attiecību pasaulē
Tukuma amatierteātra etīdes pilsētvidē

12.00 – 
18.00

Foto orientēšanās spēle “Atrodi  
10 neparastākās randiņu vietas Tukumā!”
Sākums – Brīvības laukumā. Uzvarētāju 
apbalvošana Pauzera pļavu skatuvē plkst. 22.30

20.00 “Ar auto uz kāzām!” 
Svētku gājiens ar lielāka un mazāka izmēra 
transportlīdzekļu parādi. Stāšanās Talsu ielā  
no plkst. 19.30

Mākslinieku iela – Mīlestības harmonijā 
11.30 – 
19.00

Radošās darbnīcas, amatnieku darbu izstāde 
un pārdošana, alternatīvās modes tērpu 
skate, Tukuma literātu aktivitātes, kustību 
teātra “Ideagnosis” performance, koncerts, 
vecmeistaru gleznu izstāde, kafija, kūkas un 
fotografēšanās

14.00 – 
15.00

Erudīcijas mirklis Tukuma Mākslas muzejā 
Viktorīna, ko ierosinājis Anša Artuma 
dzīvesstāsts

Izstādes un ekskursijas svētkos
9.00 – 
20.00

Jāņa Streiča gleznas un Jura Balakana  
metālmāksla – Mākslas galerijā “Durvis”

10.00 – 
17.00

“Zvaigznēs lūkoties”
Tukuma Tautas lietišķās mākslas studijas 
“Durbe” izstāde Tukuma Audēju darbnīcā

11.00 – 
17.00

“Purvīša zīmē” 
Tukuma Mākslas muzejā

12.00 – 
19.00

“Mežģīņu šarms un noslēpumi”
Francijas un Latvijas muzeju un privātkolekciju 
mežģīņu izstāde Durbes pilī

12.00 – 
20.00

“Kino Tukumā” 
Tukuma pilsētas vēstures muzejā “Pils tornis”

12.00 – 
21.00

“Saulesmeitas precībās”
Kāzu tērpu izstāde Tukuma Kultūras namā

13.00 “Kāzu vainags”
Ieskats etnogrāfiskā vainaga noslēpumos  
Tukuma Audēju darbnīcā

14.00 “Stāsti par mīlestību un mežģīnēm”
Romantiska ekskursija Durbes pilī.  
Ieeja 2,50 EUR (iepriekš piesakoties)

Svētdiena, 14. jūlijs – SADERĒŠANA
Tukums
11.00 Svētku Dievkalpojums  

Tukuma Sv. Trīsvienības ev. lut. baznīcā
11.00 Svētku Dievkalpojums  

Tukuma Sv. Stefana Romas katoļu baznīcā
13.00 – 
16.00

Programma bērniem Pilsētas parkā –  
“Zili brīnumi” un “Smaidu darbnīca”

14.00 Kora “Maska” koncerts ”Veltījums” 
Tukuma Sv. Trīsvienības ev. lut. baznīcā

Izstādes pilsētā
9.00 – 
16.00

Jāņa Streiča gleznas un Jura Balakana  
metālmāksla – Mākslas galerijā “Durvis”

11.00 – 
21.00

“Saulesmeitas precībās”
Kāzu tērpu izstāde Tukuma Kultūras namā

11.00 – 
16.00

“Mežģīņu šarms un noslēpumi”
Francijas un Latvijas muzeju un privātkolekciju 
mežģīņu izstāde Durbes pilī

11.00 – 
16.00

“Kino Tukumā” 
Tukuma pilsētas vēstures muzejā “Pils tornis”

11.00 – 
16.00

“Purvīša zīmē”
Vilhelma Purvīša un viņa audzēkņu gleznu 
izstāde Tukuma Mākslas muzejā

Kolekciju dārzs “Rozītes”
11.00 – 
17.00

“Satikšanās Vasaras dārzā”
Pastaigas, rožu kolekcijas iepazīšana, radošās 
darbnīcas un vasaras baudīšana

15.00 “Vasaru svinēt…”
Karīna Tatarinova un “Plenēra apvienība”.  
Īpašais viesis – Maija Doveika.  
Ieeja dārzā visu dienu ar biļeti – 3 EUR      

Durbes estrādē
22.00 Lieluzvedums “Precību spēles Tukumā” 

Piedalās ap 1200 dziedātāju un dejotāju no 
Tukuma, Jaunpils, Engures, Kandavas novadiem 
un Jūrmalas. Režisors Juris Jonelis, koru 
virsvadītājs Romāns Vanags, deju virsvadītāja 
Zanda Mūrniece, tautas mūzikas orķestris 
Katrīnas Dimantas vadībā


