
Skaistākie Latvijas Universitātes Botāniskā dārza vasaras svētki "Rīgas Puķu Balle 2013" notiks 
no 4. - 7. jūlijam. Svētku viesus priecēs ziedi un stādi, mūzika un izstādes. Būs iespēja iegādāties 
stādus un gūt jaunas idejas  savam dārzam. Šāgada aicinājums - ikvienam radoši izpausties! 

IZSTĀDES UN EKSPOZĪCIJAS 

 Griezto ziedu izstāde 

 Puķu auto 

 Skaistākie vasaras ziedi, koki un krūmi 

 Radošā doma dārzā (floristu un ainavu arhitektu darbi) 

 Floristu kompozīcijas - vides objekti 

 Spāņu botāniķa Hosē Selestino Mutis (18.-19.gs.) zīmējumu izstāde, piedāvā Spānijas 
Karalistes vēstniecība Latvijā 

 Orhideju ekspozīcija, piedāvā Latvijas Orhideju un eksotisko augu draugu asociācija 

 Izstāde "Bonsai, Koi", piedāvā Japānas vēstniecība Latvijā 

 Musturi. Augu anatomija 400-kārtējā palielinājumā, asoc.prof. Uldis Kondratovičs, Latvijas 
Universitāte 

KONCERTI 

 05.07. plkst 12:00-15:00 Laikmetīgās dejas performance. Dejo Latvijas Kultūras koledžas 

audzēkņi  

 05.07. plkst. 20:00-23:00 Latvijas Universitātes pūtēju orķestra un Siguldas pūtēju orķestra 

"Sidrabskaņas" saspēle vakara koncertā "Vasaras saulrietā" 

 06.07. plkst. 14:00-15:30 Folkloras diena "Puķu Ballē"  

o 14:00 Nīcas etnogrāfiskais ansamblis, vadītāja Laime Zeile 
o 14:15 Baškīrijas latviešu folkloras kopa "Atbalss", vadītāja Ilona Saverasa 
o 14:30 Riebiņu folkloras kopa "Jumaleņa", vadītājs Jānis Teilāns  
o 14:45 Cēsu tautas tradīciju kopa "Dzieti", vadītāja Dace Balode  
o 15:00 Lietuviešu lauku kapela "Jurginas", vadītājs Jurģis Ukrins 

 07.07 no plkst. 10:00 Dziesmu svētku gājiena tiešraide sadarbībā ar SIA Lattelecom 

 07.07. plkst. 18:00-24:00 Dziesmu svētku noslēguma koncerta "Līgo" tiešraide Botāniskajā 

dārzā sadarbībā ar SIA Lattelecom (vietu skaits ierobežots). 
IESPĒJA LĪDZDARBOTIES un citas radošas aktivitātes lieliem un maziem 

 04.07. 

o 09:00-19:00 Floristikas meistardarbnīca "Grieta". Vainagu un floristikas rotājumu 
veidojumu gatavošana no dabas materiāliem 

o 10:00-15:00 Papīra darbnīca "Conquist" (Ilze Dilāne, Pārdaugavas Mūzikas un 
mākslas skola). Papīra izgatavošana no dabīgiem materiāliem un ar augu piejaukumu 

o 11:00-16:00 Taupīgās mājiņas (LU Fizikas un matemātikas fakultāte). Uzzini par ēku 
būvniecības energoefektīviem risinājumiem, pārbaudi savas zināšanas siltumfizikā, 
atjautīgākajiem - balva 

 05.07 

o 09:00-19:00 Floristikas meistardarbnīca "Grieta". Vainagu un floristikas rotājumu 
veidojumu gatavošana no dabas materiāliem 

o 10:00-15:00 Papīra darbnīca "Conquist" (Ilze Dilāne, Pārdaugavas Mūzikas un 
mākslas skola). Papīra izgatavošana no dabīgiem materiāliem un ar augu piejaukumu 

o 11:00-16:00 Taupīgās mājiņas (LU Fizikas un matemātikas fakultāte). Uzzini par ēku 
būvniecības energoefektīviem risinājumiem, pārbaudi savas zināšanas siltumfizikā, 
atjautīgākajiem - balva 

o 11:00-17:00 Keramikas darbnīca (Aina Ozoliņa). Miniatūru brošiņu darināšana no 
veidošanas masas 

 06.07. 

o 09:00-19:00 Floristikas meistardarbnīca "Grieta". Vainagu un floristikas rotājumu 
veidojumu gatavošana no dabas materiāliem 

o 10:00-15:00 Papīra darbnīca "Conquist" (Ilze Dilāne, Pārdaugavas Mūzikas un 
mākslas skola). Papīra izgatavošana no dabīgiem materiāliem un ar augu piejaukumu 

o 10:00-19:00 "Silan Pure & Natural" floristikas darbnīca. Kartiņas veidošana, 
izmantojot sausos ziedus 

o 11:00-16:00 Taupīgās mājiņas (LU Fizikas un matemātikas fakultāte). Uzzini par ēku 
būvniecības energoefektīviem risinājumiem, pārbaudi savas zināšanas siltumfizikā, 
atjautīgākajiem - balva 

http://thaliaandreproduction.blogspot.com/2012/10/jose-celestino-mutis.html


o 11:00-17:00 Keramikas darbnīca (Aina Ozoliņa). Miniatūru brošiņu darināšana no 
veidošanas masas 

 07.07. 

o 10:00-15:00 Papīra darbnīca "Conquist" (Ilze Dilāne, Pārdaugavas Mūzikas un 
mākslas skola). Papīra izgatavošana no dabīgiem materiāliem un ar augu piejaukumu 

o 10:00-19:00 "Silan Pure & Natural" floristikas darbnīca. Kartiņas veidošana, 
izmantojot sausos ziedus 

o 11:00-16:00 Taupīgās mājiņas (LU Fizikas un matemātikas fakultāte). Uzzini par ēku 
būvniecības energoefektīviem risinājumiem, pārbaudi savas zināšanas siltumfizikā, 
atjautīgākajiem - balva 

o 14:00-17:30 Grafikas meistardarbnīca (Ausma Šmite, Baiba Kalniņa). Grafikas darbu 
radīšana no ikdienā izmantojamiem materiāliem un ūdens bāzes krāsām 

PUĶU UN STĀDU VASARAS TIRGUS 

  

PUĶU BALLES DARBA LAIKS 

 4. jūlijs: plkst. 9:00-19:00 

 5. jūlijs: plkst. 9:00-20:00 

o no plkst. 12:00-15:00 laikmetīgās dejas performance 
o no plkst. 20:00-23:00 pūtēju orķestru koncerts ar zaļumballi "Vasaras saulrietā" 

 6. jūlijs: plkst. 9:00-19:00 

o no plkst. 14:00-15:30 folkloras kopu un ansambļu koncerts 

 7. jūlijs: plkst. 9:00-18:00 

o no plkst. 18:00 Dziesmu svētku Noslēguma koncerta translācija (vietu skaits 
ierobežots) 

IEEJAS MAKSA PUĶU BALLĒ 

 Ls 1,50 - skolēniem 

 Ls 2,00 - pensionāriem, studentiem 

 Ls 2,50 - pieaugušajiem 

 Ls 1,00 - Dziesmu svētku dalībniekiem, uzrādot dalībnieka karti 

 Ls 1,00 - Latvijas Universitātes studentiem 
  

MŪS ATBALSTA 

 SIA Lattelecom 

 Nodibinājums Rīga 2014 

 


