
Notiks jauniešu daiļrades starptautiskais festivāls „Baltijas un Ukrainas rītausmas” 

Oktobra beigās, no 23. līdz 25. oktobrim Rīgā norisināsies jauniešu daiļrades starptautiskais 
festivāls „Baltijas un Ukrainas rītausmas”. Festivālā pulcēsies ukraiņi no Latvijas, kā arī viesi no 
Ukrainas, Slovēnijas, Igaunijas un Lietuvas. Festivāla apmeklētājiem būs iespēja iepazīt 
ukraiņu kultūru, valodu un tradīcijas. Tā mērķis ir iepazīstināt ar ukraiņu tautas tradīcijām, 
veicināt identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu, sekmēt tradīciju un folkloras attīstību, 
kā arī tās popularizēt.   

Festivāla  pirmajā dienā, pēc atklāšanas  plkst. 19.00 Zemkopības ministrijas ēkas Lielajā zālē 
(Republikas laukums 2) ikviens interesents tiek aicināts uz Ukrainas Nopelniem bagāto 
mākslinieku – solistu Dmitrija un Nazarija Jaremčuku koncertu. Otrajā dienā no plkst. 11.00 līdz 
13.00 ES mājā (Aspazijas bulvāris 28) norisināsies plaša programma: tikšanās ar Ukraiņu 
rakstnieku savienības pārstāvjiem, prezentācijas, radošās darbnīcas. Savukārt plkst. 16.00 
Zemkopības ministrijas ēkas Lielajā zālē notiks Gala koncerts, kurā piedalīsies kori un 
ansambļi, solisti, mākslinieki, kuru vidū būs vairāki starptautisko konkursu laureāti. Festivāla 
noslēguma dienā dalībnieki un viesi dosies ekskursijās, lai iepazītu Vecrīgu, tās muzejus un 
Jūrmalu!  

Festivāla dalībnieku vidū būs Slovēnijas Ukraiņu biedrība „Beregiņa, konkursu laureāte, soliste 
Karina Malovšeka,  Valgas Ukraiņu biedrības „Kalina” ansamblis un solisti, Igauņu ukraiņu 
kongresa kolektīvs, Ukraiņu nacionālās rakstnieku savienības pārstāvji, Ukrainas tautas 
dziedātājs Marjans Gadenko, Leonida Kučmas fonda direktore Tetiana Meļnika, solisti - 
Dmitrijs un Nazarijs Jaremčuki, ukraiņu skautu organizācijas „Plast” pārstāvji, festivāla „Dolja” 
un „Solovejko” uzvarētāji, Klaipēdas vokālais ansamblis „Kalina, Rīgas Ukraiņu vidusskolas 
deju kolektīvs „Perlinka”, ansamblis „Tautas meitas”, pianiste un soliste Katrīna Gupalo, vairāku 
starptautisku festivālu uzvarētājas – Viktorija Prituljaka, Marina Poljakova, Katrīna Demčenko. 
Viktorija u.c.  

Festivāla laikā būs atvērta arī ukraiņu tautisko izšuvumu izstāde, tajā varēs apskatīt krāšņi 
rotātos kreklus un dvieļus. Jāpiemin, ka izstādē būs skatāms arī Austrālijas ukraiņu dāvinājums 
biedrībai „Ukraiņu centrs jauniešiem un bērniem Latvijā”.  

Festivālu apmeklēt laipni aicināts ikviens interesents! Ieeja visos pasākumos – bezmaksas! 

Festivāls tiek rīkots projekta „Ukrainas centra jauniešiem un bērniem Latvijā darbības attīstība" 
ietvaros, to organizē biedrības „Ukraiņu centrs jauniešiem un bērniem Latvijā” un „Sadarbības 
platforma”.  

 

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā Alianse" un Kultūras ministriju projektā "Par 
atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskas sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā" 

ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets. 


