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ASV

• Svinēs attālināti un ģimenēs, 
jo dalībnieku skaits ierobežots 
starp 10 un 50 cilvēkiem. 
Garezers un Priedaine slēgtas

• Sv. Pēterburgas Latviešu 
biedrība, ASV, izsludinājusi 
virtuālu Jāņu ielīgošanu 20. 
jūnijā ar māsām Laimu un 
Katrīnu Dimantām. 

• 3x3 ģimeņu seminārs 25. 
jūnijā

• Brauciens ar kajaku/kanoe 
laiviņām pa Wekiva upi Floridā 



ASV- II

• Šajā nedēļas nogalē Amerikas Latviešu apvienība (ALA) un 
Amerikas Latviešu jaunatnes apvienība (ALJA) piedāvā virtuālu Jāņu
programmu un informāciju, ko varat izmantot, lai līgotu un sagaidītu
Jāņus savās mājās!

Latvieši svin Jāņus 23. jūnijā (Līgo) un 24. jūnijā (Jāņi). Amerikas
latvieši, atzīmējot šos svētkus, sanāk kopā sestdienā, kas vistuvāk
oficiālajiem svētkiem. Šogad astronomiski vasaras saulgrieži arī iekrīt
sestdienā (20. jūnijā)! Mums visiem kopā šogad nebūs iespēju svinēt
Jāņus klātienē, tomēr varam līgot un svinēt katrs savās mājās, 
pavadīt laiku dabā un baudīt mūsu senču tradīcijas!

Šajā pasākuma lapā, kā arī ALA mājas lapā un Facebook lapā, 
sestdien varēsiet atrast vairākus video un citus materiālus, kas 
palīdzēs nosvinēt kārtīgus Jāņus:

• https://www.facebook.com/events/1106416389758595/

* Jāņu sveiciens no ALJA valdes
* Vainagu pīšana ar Džūliju Kiusalu
* Jāņu dziesmas ar Malduguni, Trejdeviņiem, Kristīnu Vītoliņu
* Jāņu siera gatavošana
* Latvijas balzama Jāņu sveiciens
* "Līgo" sadziedāšanās ar Krisīti & Michael 
* ALJA sastādītā Jāņu dziesmu izlase
* ALA sponsorēta ASV pirmizrāde - Iļģu koncerts "Īsākās nakts
dziesmas"

Līgosim!

https://www.facebook.com/events/1106416389758595/


Kanada

• Arī Kanādas latviešu pensionāri 
nedomā snaust. Toronto Latviešu 
pensionāru apvienības dalībnieki, 
apguvuši jaunākās tehnoloģijas, 
katru ceturtdienu rīko savas 
apvienības virtuālos saietus. Tā 11. 
jūnijā viņi pieminēja  14. jūnija 
notikumus, 25. jūnijā viss, protams 
būs ap un par Jāņiem.



AUSTRĀLIJA un 

JAUNZĒLANDE

• Sidnejas Latviešu biedrība aicinājusi biedrus uzfilmēt savas svinības, ko tad 
saliks kopīgā video ko publicēs SLB mājas lapā.

• Ziemeļaustrālija - Visi Darvinā un Austrālijas ziemeļteritorijā dzīvojošie latvieši ir
aicināti piedalīties Jāņu svinēšanā 2020. gada 20. jūnijā Darvinas
žēģelēšanas/jahtklubā no plkst. 17.30. Ieeja ir brīva, bet katram Jāņu bērnam
vajadzēs ņemt līdz braukšanas atļauju, lai varētu pierakstīties pie kluba. Dzērienus
un uzkodas varēs iegādāties pie bāra.

• Jaunzēlande - Mums Jaunzēlandē šogad ir paredzētas lustīgas Līgo svētku
svinības, mums visi ierobežojumi ir atcelti, jo jau vairāk kā divas nedēļas nav jaunu
saslimušo un jau kādu nedēļu nav pavisam neviens saslimušais. Mūsu svinības
norisināsies Hamiltonā ar pirti, karsto ūdens baļļu un protams pīrāgiem un Jāņu
sieru.



DIENVIDAMERIKA

• Mums tiešām visi oficiālie klātienes pasākumi ir atcelti. 
Šodien par to arī oficiāli paziņojām mūsu FB lapā. 

• Bet mēs gatavojam nelielu elektronisku Jāņu 
svinēšanas rokasgrāmatu portugāļu valodā, kuru 
domājam publicitātēt vēlākais pusotras nedēļas laikā. 
Rokasgrāmata ir domāta kā palīgs tiem, kuri vēlēsies 
Jāņus svinēt savās mājās un lielākā daļa būs to, kas to 
darīs pirmo reizi.  Tas nebūs etnogrāfisko Jāņu 
apraksts, bet gan vairāk tuvāk realitātei, kā Jāņus liela 
daļa cilvēku svin Latvijā + ar konkrētiem padomiem. 

• Rokasgrāmata iekļauts receptes gan tradicionālās kā 
Jāņu siers un pīrāgi gan aizgūtās, bet bez kurām Jāņos 
daudzi neiztiek, kā piemēram “sašliks”. Arī nodaļas par 
to ko Jāņos vilkt mugurā un kā pīt vainagu. 

• Būs arī sadaļa par filmu “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, 
kura uz Jāņiem redzama gandrīz visos kanālos Latvijā. 
Rokasgrāmatā būs iekļauts mūzikas saraksts YouTube 
ar  mūsuprāt foršāko līgo dziesmu izlasi, lai cilvēkiem 
viegli svētkos uzlikt klausīties.



EIROPA

• ELA aicina ikvienu iesaistīties arī virtuāli- pievienojoties Facebook grupā
"Savij Latviju vainagā"! Šādi varam aizsniegt un iepriecināt ikvienu, daloties ar
savu svētku attēlu, kurā galvenā loma ir Jāņukronim, vainagam. Vienojam
latviešus pasaulē ar domu "Vienoti savijoties vainagā" Pievieno savu (vēlams
vienu un labā kvalitātē!) vainaga attēlu, bet ir divi noteikumi - NOTEIKTI pieraksti
VIETU un LAIKU (gadu, datumu), kad bilde uzņemta! #SavijLatvijuvainagā!Šobrīd 
ir jau pāri par 1600 dalībnieku, bildes un vainaga vīšana tiešām iesaista daudzus, 
pēc Latvijas seko UK, Germany, USA, Ireland, Norway, Australia, France, Belgium, 
Sweden etc. Tālākā vieta pagaidām ir Bali. Vecuma grupa ir no 18-85 g.v., 
pārsvarā 39 45g.v. https://www.facebook.com/groups/950548005388493/

• Zviedrija - Šogad ar Covid-19 ierobežojumiem arī saulgriežu svinības notiks
mazos pulciņos, brīvā dabā un ievērojot atstarpes . Dziedāšana, smiešanās un 
danči taču ir tas kas visvairāk izplata vīrusu - tur ar 2 m nepietiek . Zviedrijā
iestādes principā arī neieredz sejas aizklāt ar masku, kamēr principā pārejā
pasaulē tas ir obligāti.

• Lielbritānija - Vasaras saulgriežos, kad visgarākajai dienai seko visīsākā nakts, 
vajadzēja notikt Bērzu Strazdu rīkotajam Jāņu festivālam latviešu īpašumā
“Straumēni”(Lielbritānija) ar jau ierasto saukli #galvenaiskastraumenos  19.-21. 
jūnijs- dienas, ka ceļiem bija jāved uz Anglijas vidieni, šogad tik ar sirdi būsim tur, 
bet ar acīm ekrānos baudīsim Saulgriežu izjūtas.Svētki būs ar online koncertu -
20. jūnija vakarā, jo tas būtu bijis vakars, kad notiktu Lielkoncerts, ugunskura
aizdegšana un visas citas lielas un galvenas padarīšanas. Kā jau saulgriežos
pienākas- būs dziesmas, dejas, spēles, informācija, pamācības. 

• Beļģijā atcēla klātienes svinības. Taisīs video klipu, līdzīgi kā uz 4.maiju. 
Cilvēki sanāks mazākās grupās viens pie otra, kā drīkstēs pēc priekšrakstiem. 
Tāpat Vācijā, Īrijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā utt. Francijā arī diemžēl nekas nav 
plānots, bet  tuvu draugu lokā nelielas svinības notiks. Tomēr - latvietis ir radošs
un nekad nepadodas, viņš izdomās veidus, kā satikties ar draugiem un 
domubiedriem, kā nosvinēt vasaras svarīgākos svētkus -Jāņus, kā organizēt
biedrību darbu tā, lai vasaras pirmais mēnesis būtu aizvadīts vērtīgi. 

https://www.facebook.com/groups/950548005388493/


EIROPA - II

• Vācija -19. jūnijā plkst. 20.15 
(pēc Latvijas laika) latvieši no 
visām pasaules malām tiek 
aicināti pievienoties uz Latviešu 
kultūras biedrība "Saime" 
Štutgartē un Kartupeļu Lauka 
Radio organizēto nu jau otro 
“Latviešu vakaru” Zoom 
tiešsaistē!
Kopīgi sāksim gatavoties 
Saulgriežu vakaram - apgūsim 
vienkāršas svētku receptes, 
spēlēsim prāta spēles, 
sadziedāsimies, sadejosimies 
un noslēgumā - KLR latviešu 
diskotēka ar DJ Artūru Pudānu.

https://www.facebook.com/saime.stuttgart/?__tn__=K-R&eid=ARDpS5lJn0HcQ2YqmvDNUkhYLrgMt9dh5-AAD-G14YfGltMNaDkf9fVVA2fE8Kt3TSBcwze8Ms7sN-9_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAbulifwtBwwhLhi1XYPFUPijwn_ved4rE0s-sSiB62r7Jd_PTfaTckQCwTx43rnFwItw96-RJlyWjsneru_C3pKU3wf6UZ3p9YBg9IPQKDUqJYhVpLVX2dobJ_PFa_RhVoUtQtSuY5pO9MtTTafWGKJeqnDWjT0IIc4wLmiDQidJhbKigcM_GgCfC2LborRzVKCsFxLaYrh004Vfz6LhZ54DnsNbohIGkQVT9-Il5MWgjyGnaub5GtrZWKiIpG8jMBuf3PqH6OFcOd4Wppn2UJLCE9BOS3VBXdpjdayYpBc_jJ3Y2Hi0QHuOGyEYSSnQ5QFhGivK10DiENtOW_UON8XdtC
https://www.facebook.com/KartupeluLauks/?__tn__=K-R&eid=ARBwVDb21IzuYABe7ZzC_AM4QjD6ghNLe9PwYO2Jay3drdYcvLvMBUC8Qy_lRLJPScxaOcUBM-TGjwpV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAbulifwtBwwhLhi1XYPFUPijwn_ved4rE0s-sSiB62r7Jd_PTfaTckQCwTx43rnFwItw96-RJlyWjsneru_C3pKU3wf6UZ3p9YBg9IPQKDUqJYhVpLVX2dobJ_PFa_RhVoUtQtSuY5pO9MtTTafWGKJeqnDWjT0IIc4wLmiDQidJhbKigcM_GgCfC2LborRzVKCsFxLaYrh004Vfz6LhZ54DnsNbohIGkQVT9-Il5MWgjyGnaub5GtrZWKiIpG8jMBuf3PqH6OFcOd4Wppn2UJLCE9BOS3VBXdpjdayYpBc_jJ3Y2Hi0QHuOGyEYSSnQ5QFhGivK10DiENtOW_UON8XdtC


EIROPA - III

• Īrijā Jāņus svinēsim ar
ieskaņu pikniku Killiney kalnā
Dublinas apgabalā. Gatavosim 
arī sveicienu RadioSWH 
projektam.

• Itālijas latvieši Romas apkaimē
svinēs ar kazu slaukšanas un 
zušu ķeršanas sacensibām, 
siera siešanu un ricotta 
taisīšanu. Būs vaiņagi un 
ugunskurs.

• Ziemeļitālijā latvieši svinēs
mazos pulciņos kalnos un
mežos.

• Zviedrijas latviešu biedrības
Stokholmas nodaļa aicina svinēt 
19. jūnijā kopā ar Trīni un TDK 
«Zibenītis» – ievērojot distanci.



Dienvidāfrika

Mums Dienvidāfrikā, diemžēl, vēl joprojām spēkā ir pulcēšanās ierobežojumi

un visam pa virsu arī fakts, ka jūnjs mums ir ziema ar vētrām, slapju un

aukstu laiku.

Ja pulcēšanās ierobežojumi tiks mīkstināti, tad centīsimies satikties kaut kur

zem nojumes un svinēsim kopā ar gaļas cešanu jeb kā to sauc Dienvidāfrikā -
braai un kā vienmēr katrs nesīs savu mīļāko latviešu ēdienu.



Latvijā

Radio SWH aicina tautiešus visā pasaulē piedalīties akcijā "Salīgosim pasauli

2020"! Pievieno savu līgošanas vietu kopējai kartei un 23. jūnijā klausies
Radio SWH Līgo svētku ēteru un vienojies veselumā!

Vairāk informācijas: https://www.radioswh.lv/2020/06/saligosim-pasauli-2020/.

https://www.facebook.com/RadioSWH/?__tn__=K-R&eid=ARAYTrLOMWE5g8zAeMtDuEp774xl0_bwLO0V6QrQ-JndSfEUADddr5VRKrtT7gUZ8B7MsZIoaX96kIHB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAMyGzUukygc8j5MYss7L2Mq2BGuyqa1B-IYfuUeoF9bcyAbM8LqxQtxEL4I9REkcC7M4-C6FJF0RdJVec9SREG0xQc1lLNOMeHgj1vIsB6dddw2sLgGygNmIyJb_XZg-DBnUm-kV-4tRlFappF58GvOSg3kaC5j1gH4ePb_9n9kIEliRo-wYnzFrnk80wY2KjkHrF8ZkGcvdiOm1BlmfmDG_0KzJ8sf_oxFM_fhKJlm7lYu-1qBdGQQ1zzJA5U4fB_X7XJ3D-k_1LolkSQrVEUQkYkiGz3IIcRlH_n2ogXoG-Hnk4gkwWf5Ot58A5ijrDFOASxcxFhNi1AaDW9cKuyJkbf
https://www.radioswh.lv/2020/06/saligosim-pasauli-2020/?fbclid=IwAR1C6Yv7hRYoy0k7nkgIS0JNn1Cg1RwgtZJuh46AzbLY7XdNsKGhQPfG1Ww


Lustīgu
līgošanu
un 
priecīgus
Jāņus!


