
14. jūlijā Latvijas spicākajā nostūrī - Kolkā
Jūras svētki

Svētku programma:

Pie steķiem 
11.30 Jūras valdnieka sagaidīšana un  svētku gājiens uz stadionu

Stadionā
12.00 Svētku atklāšana (piedalās  Kandavas deju skola,  Kolkas pūtēju orķestris, pašmāju dziedātāji un 
            līnijdeju grupa)

Ev. lut. draudzes baznīcā 
16.00 Svētbrīdis, koncerts (muzicē Armands un Kaspars Ulmaņi) 

Kolkas ragā
18.30  grupas „Otra Puse” koncerts
19.30  jautrākās dziesmas un  joki no teātra izrādēm - Dailes teātra aktieru ansamblis „Ilga” 
            (Gundars Silakaktiņš, Lauris Subatnieks, Aldis Siliņš)  
21.00 „Te ir mana dzimtene, smilšainais krasts” - uz tautas sadziedāšanos aicina Kolkas jauktais koris
22.00 koncertprogramma „Zaļš Balts Zils” saulrietā - Raimonds Tiguls, Kristīne Kārkle – Puriņa un      
            draugi
22.40 līvu ugunskura iedegšana 
23. 00 – 4.00 svētku balle ar  Tomasu Kleinu  un „ Liepājas leģionāriem”
24.00 ritmiskā uguns – „Fire Spirit” un „ Pulsa Efekts” mākslinieki

Izklaides visas dienas garumā:
 
Stadionā 
9.00    pludmales volejbols, petanks
10.00   sporta sacensības  bērniem
10.00 - 15.00 „Annels” atrakcijas
ap 13.20   foto orientēšanās pa  „Kolka Cool” pēdām un  Jautrās zvejnieku spēles 
13.30 - 18.00 „Ilgais ceļš kāpās pusstundas garumā”  ar PSRS armijas kravas auto GAZ-66 un  jaunāko seržantu  Kārklevalku 
                          (iekāpšana pie  stadiona, tel. 29197900)

no 9.00 varēs baudīt uzkodas un atspirdzinājumus

Kolkas ragā
no 11.00 amatnieku tirdziņš, uzkodas, atspirdzinājumi, kūpinātas zivis un citi labumi
15.00 – 18.00 bērnu pludmale, radošās darbnīcas, lielo ziepju burbuļu pūšana (bezmaksas)
no 17.00  „Annels” atrakcijas
mobilā pirts (tel. 29123136)

Kempingā „Ūši” 
piepūšamās atrakcijas bērniem,  zirgu izjādes, ūdens velosipēdi,
„ Jūras laivas”, obligāta iepriekš pieteikšanās pie Luīzes Šulcas, noma@seakayak.lv, tel. 29466501, www.seakayak.lv

Līvu centrā
14.00 – 18.00 apskatāma lībiešu izcelsmes mākslinieces Zelmas Beltes gleznu izstāde, varēs apskatīt  un  iegādāties
                          vietējo rokdarbus.

No plkst. 15.00 - 4.00  ik pēc pusstundas ar pieturām pēc pieprasījuma kursēs autobuss 
Delfīni -Kolkas rags- Delfīni 

Ieejas maksa uz vakara pasākumu daļu Kolkas ragā:

Pieaugušajiem:                                        Ls 4.00 pasākuma norises vietā
                                                                    Ls 3.00 iepriekšpārdošanā līdz 13. jūlijam Kolkas pagasta pārvaldes  kasē 
                                                                                  un Dundagas pils  Kultūras centrā                                                      
Bērniem (6-12 g.) un pensionāriem:  Ls 2.00 pasākuma norises vietā

http://www.seakayak.lv/
mailto:noma@seakayak.lv

