
htt-
ps://

www.youtube.com/
watch?v=02t9rH9MRa4

Festivālu organizē 
Salacgrīvas novada dome
Idejas autors 
kuivižnieks Dzintris Kolāts

Atbalsta:

Dāmas un kungi–

10.02  Atklāšanas runas, harmonizējošas dziesmas,  
 orķestra popūrijs un ovācijas

REŅĢU LIETAS
10.30  Pirmās laivas ar reņģēm jau pienākušas krastā 
  Reņģu smelšana. Spainītis katram par brīvu
10.32  Starts pavāru sacensībām 
 (šoreiz starp ģimenēm, tā teikt, paaudžu stafete!)
12.10  Reņģu maizes degustācija, ekskluzīvu reņģu 
 un citu zivju produktu priekšā celšana
13.00  Finišē pavāru sacensības reņģu gatavošanā
13.40  Pavāru sacensību uzvarētāju apbalvošana
15.30  Otrā reņģu smelšana no laivām 
 (tā teikt – sev, kaimiņam un kaķim!)

MAZO REŅĢĒDĀJU LIETAS
10.50  Starts bērnu stundai
11.00 –12.00 Bērnu svētku koncerts 
,,Kas kait man nedzīvot pie jūriņas maliņā’’
 piedalās Ainažu , Liepupes un Salacgrīvas 
 bērnu un jauniešu pašdarbības kolektīvi
11.00 Mazo rakaru murdiņš 
 līdz 16.00 radošās darbnīcas, visu dienu un vakaru 
 piepūšamās atrakcijas bērniem par velti 

MEISTARU LIETAS
10.00 – 17.00  Amatnieku paraugstundas
 Galdniecības darbi
 Kalējs
 Skursteņu mūrēšana
 Zāles pļāvēju, trimeru, 
 zāģu demonstrēšana un remonts
 Jumtu likšana
 Metāla krāsošana
 Mezglu siešana
 Zivju kūpināšana, cepšana un vārīšana
 Maizes cepšana
12.00  Retro motociklu «Jawa» parāde

SPORTA LIETAS
10.30  Starts masu skrējienam uz bodi! 
(Salacgrīvas Kultūras nams – «Kapteiņu osta» Kuivižos – 
 Salacgrīvas Kultūras nams)
12.30  Skrējēju apbalvošana
13.00  Svaru bumbu celšana
15.30  Virves vilkšana
16.25  Umurkumurs

PLOSTA LIETAS
14.00 – 15.00  Salacas plosta sagaidīšana 
 un plostnieku sumināšana

 TIRGUS LIETAS
Visu dienu liela zivju andelēšana, amatnieku tirgus
10.00 – 15.00  Kūpināšanas, vārīšanas un cepšanas 
paraugdemonstrējumi un degustācijas

SKATUVES LIETAS
10.00 – 17.30  Visu dienu uz skatuves pūtēju orķestris 
un kori, ansambļi, folkloras kopas un dejotāji
13.10 un 16.10 «Aktuālais komentārs Salacgrīvas 
formātā» Salacgrīvas un Svētciema mutīgās sievas novada 
dialektā
16.30 Ķekavas kapela «Klabatas»

19.00  KONCERTĀ SPĒLĒ UN DZIED

 GRUPA

«Zeļļi» 
21.00  ZAĻUMBALLĒ SPĒLĒ

«Avārijas brigāde» 
 «Vēja muzikanti» 

02.30 Reņģēdāju festivāla aiziešana

Ieeja uz vakara pasākumu no plkst. 18.00 – 5 eiro, pensionāriem (uzrādot apliecības), personām ar invaliditāti un bērniem līdz skolas vecumam – 3 eiro, bērniem līdz 3 gadu vecumam – bez maksas  
Biļetes – pirms koncerta pasākuma vietā

Šoreiz godā tiks celti reņģēdāji – amatu meistari:
Pavāri, kalēji, namdari, jumiķi, skursteņu mūrnieki,
Motoru un motociklu speciālisti.
Katram  spainītis svaigu reņģu tieši no jūras. Bez maksas
Varēs baudīt zivju maltītes, 
kaulēties zivju un amatnieku tirgū
Bet vakarā klausīties koncertu 
un lustēties zaļumballē.
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