
Skaistākie vasaras svētki "Rīgas Puķu Balle 2015" Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā 
norisināsies no 9. līdz 12. jūlijam. 

IZSTĀDES UN EKSPOZĪCIJAS 

 Floristu plenēra "Visādas pasakas" vides objekti 

 Skaņu mākslinieka Mārtiņa Roķa instalācijas "Biomimēze VIII" Palmu mājā 

 Anitras Bērziņas un Karinē Paronjanc gleznu izstāde "Flora magica" 

 Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas darbu izstāde Palmu mājas vestibilā 

 Mākslas studijas "O" audzēkņu darbu izstāde 

 Bonsai kociņu izstāde un meistarklases bonsai veidošanā: 
o 9. jūlijā plkst. 10:00 Valdis Valters (Latvija) 
o 10. jūlijā plkst. 12:00 Marek Gajda (Polija) 
o 11. jūlijā plkst. 12:00 Valdis Valters (Latvija) 
o 12. jūlijā plkst. 12:00 Marek Gajda (Polija) 

 Orhideju izstāde 

 Lilijas, rozes un vasaras puķes 
DARBNĪCAS UN CITAS IZKLAIDES BĒRNIEM 

 CETURTDIEN 9. jūlijā 

o 10:00 - 18:00 Radošās darbnīcas DARA paviljons: ģimeņu klubiņš - pastaigas, dārza 
darbi, lasītprieks un eksperimenti (pastaigas ik stundu no plkst. 10:00 līdz 17:00, pieteikšanās 
un informācija DARA paviljonā) 

o 10:00 - 18:00 Sveču darbnīca 
o 11:00 - 16:00 Papīra liešanas darbnīca 
o Izjādes ar poniju 
o Trušu karaliste 
o Vides darbnīcas (no plkst. 11:00): 

 Latvijas valsts meži - skābekļa meža stādīšana, Cūkmena aktivitātes  

 Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs - radošās darbnīcas 
"Kokapstrāde", "Floristika", "Darini pats", izmantojot dabas materiālus un otrreiz 
izmantojamas izejvielas  

 Asaru Mazpulku un vides pulciņu aktivitātes un vides spēles 

 Rīgas Dabaszinību skola - šifrēšanas uzdevumi, zinātnisko rotaļlietu 
izgatavošana, aizraujoši ķīmijas eksperimenti 

 PIEKTDIEN 10. jūlijā 

o 10:00 - 18:00 Radošās darbnīcas DARA paviljons: ģimeņu klubiņš - pastaigas, dārza 
darbi, lasītprieks un eksperimenti (pastaigas ik stundu no plkst. 10:00 līdz 17:00, pieteikšanās 
un informācija DARA paviljonā) 

o 10:00 - 18:00 Sveču darbnīca 
o 11:00 - 16:00 Papīra liešanas darbnīca 
o Izjādes ar poniju 
o Trušu karaliste 
o Vides darbnīcas (no plkst. 11:00): 

 Latvijas Mazpulki - izziņas darbnīca par vietējiem dabas resursiem, to 
taupīšanu sabiedrības informētības līmeņa paaugstināšanai 

 Iepakojies-izpakojies - nodarbība, kuras ietvaros apmeklētājiem tiks 
izskaidrota izlietotā iepakojuma šķirošanas nepieciešamība un parādīts, kā katra ģimene 
var ietaupīt resursus, pievēršoties šķirošanai 

 Taupīšanas meistarstiķi - rosinājumi mainīt ikdienas paradumus, gan 
iepērkoties, gan taupot dabas resursus 

 Pasaules Dabas Fonds - Klimata kalkulators, Baltijas jūras aizsardzībai 
veltītais informācijas rīks "Es varu apturēt eitrofikāciju", pandu masku veidošana, 
izglītojošas dabas spēles 

 Rīgas Dabaszinību skola - šifrēšanas uzdevumi, zinātnisko rotaļlietu 
izgatavošana, aizraujoši ķīmijas eksperimenti 

 SESTDIEN 11. jūlijā 

o 10:00 - 18:00 Radošās darbnīcas DARA paviljons: ģimeņu klubiņš - pastaigas, dārza 
darbi, lasītprieks un eksperimenti (pastaigas ik stundu no plkst. 10:00 līdz 17:00, pieteikšanās 
un informācija DARA paviljonā) 

o 10:00 - 18:00 Sveču darbnīca 
o 11:00 - 16:00 Papīra liešanas darbnīca 
o 11:00 - 18:00 Dzīvnieku draugu radošā darbnīca 
o Izjādes ar poniju 



o Trušu karaliste 
o Vides darbnīcas (no plkst. 11:00): 

 Vides izglītības fonds - ekoskolu brīvprātīgo vadītas vides izglītības spēles, 
kreklu apdrukas darbnīca ar Dziesmu un deju svētku un ekoskolu simboliku 

 SVĒTDIEN 12. jūlijā 

o 10:00 - 18:00 Radošās darbnīcas DARA paviljons: ģimeņu klubiņš - pastaigas, dārza 
darbi, lasītprieks un eksperimenti (pastaigas ik stundu no plkst. 10:00 līdz 17:00, pieteikšanās 
un informācija DARA paviljonā) 

o 10:00 - 18:00 Sveču darbnīca 
o Izjādes ar poniju 
o Trušu karaliste 

KONCERTI UN PASĀKUMI  

 Koncerti: 
o 9. jūlijā 

 9:00 - 11:00 Peldināšanās gonga skaņās "Gongu skaņas dzied un zied" 
(gongu meistare Dace Straume) 

o 10. jūlijā 

 16:00 - 18:00 Arial Yoga jeb jogas šūpuļtīklā paraugdemonstrējumi ar iespēju 
izmēģināt pašiem 

 18:00 Folkloras un seno cīņu kopas "Vilkači" koncerts  
o 11. jūlijā 

 17:30 - 18:10 "Ineses Galantes jaunie talanti" - Aigars Raumanis 
(saksofons), Sandra Seržāne (vijole), Mārtiņš Zujs (trompete), Helēna Zukule (vokāls) 

o 12. jūlijā 

 10:00 BIODEJA (vada Elīna Seipulova)  

 11:00 Viencēliena laikmetīgās dejas izrāde pēc Imanta Ziedoņa epifānijām 
"Nē, es neesmu jūsējais. Es esmu savējais. / I.Ziedonis" (horeogrāfe Dana Jākobsone)  

 12:00 Eksotisko deju teātra "Karinedance" bērnu grupas koncerts  

 13:30 Pasaules rotaļas un dejas 12 valodās. Roberts Gobziņš. Diskotēka 
bērniem  

 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncerti: 
o 9. jūlijā plkst. 12:30 - 15:30 

 12:30 Rēzeknes Katoļu vidusskolas 3.-6. klašu un 5.-9. klašu tautas deju 
kolektīvi (vad. Vineta Āboliņa, Anita Katkeviča-Šļakota) 

 13:05 Barkavas kultūras nama pirmsskolas vecuma bērnu deju studija 
"Kriksis" (vad. Sintija Veipa, Irita Strode) 

 13:20 Vecumnieku vidusskolas 1.-2. klašu deju grupa "Rūķi" un 3.-4. klašu 
deju grupa (vad. Rūta Selicka, Aija Vanaga) 

 14:00 Rīgas Hanzas vidusskolas tautas deju kolektīvs "Daugaviņa" (vad. 
Edīte Dmuhovska-Grava) 

 14:30 Baldones mūzikas pamatskolas 1.-2. klašu un 3.-4. klašu deju 
kolektīvs "Guntiņas" (vad. Biruta Putniņa) 

 15:00 Mazsalacas novada kultūras centra deju kopa "Kamolītis", Mazsalacas 
vidusskolas deju kolektīvi "Oga" un "Ķipari" (vad. Baiba Bīviņa, Aija Vidovska) 

o 10. jūlijā plkst. 12:00 - 16:00 

 12:00 Cēsu novada Rāmuļu pamatskolas 3.-5. klašu un 5.-9. klašu tautas 
deju kolektīvs "Madara" (vad. Dzintra Ceple) 

 12:25 Ķeguma komercnovirziena vidusskolas bērnu deju kolektīva 
"Apodziņš" pirmā un otrā grupa (vad. Evita Tabure) 

 12:45 Baldones vidusskolas 1.-2. klašu un 3.-4. klašu deju kolektīvs (vad. 
Biruta Putniņa) 

 15:00 Bērnu un jauniešu centra "Kurzeme" tautas deju kolektīvs "Kurzemīte" 
(vad. Sigita Siliņa) 

 15:30 Londonas latviešu skolas bērnu tautas deju kopa (vad. Avita 
O'Donnell, Inguna Liepiņa) 

o 11. jūlijā plkst. 11:30 - 16:30 

 11:30 Kolkas koklētājs (vad. Dzintra Tauniņa) 

 12:00 Priekules vidusskolas folkloras kopa "Priecele" un Gramzdas 
pamatskolas folkloras kopa "Jumītis" (vad. Ruta Oknere, Skaidra Klasiņa) 

 12:30 Valles vidusskolas 5.-9. klašu tautisko deju kolektīvs "Vallēni" (vad. 
Astrīda Celmiņa) 

 12:50 Inešu pamatskolas 1.-4. klašu tautisko deju kolektīvs (vad. Līga 
Beķere) 



 13:05 Riebiņu novada Galēnu pamatskolas 1.-2. klašu deju kolektīvs (vad. 
Anna Kupre) 

 13:25 Daugavpils Vienības pamatskolas 3.-4. klašu deju kolektīvs un 
Daugavpils Latviešu kultūras centra 7.-9. klašu bērnu deju kolektīvs "Pienupīte" 

 14:00 Alsungas vidusskolas 5.-7. klašu deju kolektīvs (vad. Inese Poriķe) 

 14:50 - Liepājas pilsētas 5. vidusskolas bērnu deju kolektīvs "Jumītis" (vad. 
Ilze Jurgilēviča) 

 15:15 Les Bergers de Seihnanx (Labenne, Francija) - dejotāji uz koka kājām 

 15:45 Pisekas deju kolektīvs "Pisečanek" (Čehija) 

 16:10 Priekuļu novada Liepas pamatskolas 5.-6. klašu tautas deju kolektīvs 
"Liepiņa" (vad. Marita Rieksta-Krivjonoka) 

PUĶU BALLES DARBA LAIKS 

 9. - 12. jūlijs plkst. 9:00 - 19:00 
IEEJAS MAKSA PUĶU BALLĒ 

 3 EUR - pieaugušie 

 2 EUR - pensionāri, studenti 

 1 EUR - skolēni 

 6,50 EUR - ģimenes biļete (2 pieaugušie un 1 skolas vecuma bērns) 
IEEJA PUĶU BALLĒ BEZ MAKSAS 

 LU Botāniskā dārza abonementu īpašniekiem 

 pirmsskolas vecuma bērniem 

 I un II grupas personām ar īpašām vajadzībām un to asistentiem 

 politiski represētām personām 

 bērniem-bāreņiem un bērniem ar īpašām vajadzībām 
IEEJAS MAKSA TROPU TAURIŅU MĀJĀ (par apmeklējumu jāmaksā papildus ieejas biļete) 

 4,50 EUR - pieaugušie, studenti 

 3 EUR - bērni vecumā no 4 līdz 18 gadiem, pensionāri, personas ar īpašām vajadzībām 

 14 EUR - ģimenes biļete (2 pieaugušie un 2 bērni) 
Puķu Balli 2015 atbalsta: Botāniskā dārza draugu biedrība, Japānas vēstniecība Latvijā, SIA 
"Grieta 3", Radio NABA, Latvijas Universitāte, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 
departaments, Latvijas Orhideju un eksotisko augu draugu asociācija, SIA Zaļā Bāze 

Tiksimies dārzā!   

 


