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Ķemeru Jaunajā parkā un apkārtnē

KULTŪRAS UN IZKLAIDES 
PASĀKUMI 
11:00 Bērnu rīts kopā ar Eduardu Švānu, popgrupu “Punktiņi” 
un vokālā ansambļa “Visi kā viens” solistiem. Pēc tam – dažādi 
brīnumi kristīgā iluzionista Zigmāra Atvara izpildījumā 

12:00–18:00 Radošās darbnīcas Jaunajā parkā. Šī gada 
jaunums – grafikas darbnīca

12:00; 15:00 Vēsturiskie kinoseansi kūrorta rehabilitācijas 
centrā “Jaunķemeri” – unikālas filmas no kinoarhīviem par 
Ķemeru un Jūrmalas vēsturi. Pēc tam ekskursija pa 
rehabilitācijas centru un dūņu/vannu nodaļām, iepazīstot 
dziedniecisko resursu izmantošanu mūsdienās. Uz 
kinoseansiem un atpakaļ nogādās bezmaksas autobuss, 
kas aties no pieturas “Sanatorija Ķemeri” Ķemeros

12:00–16:00 Ķemeru galvenajai vizītkartei – sērūdeņiem un  
dziednieciskajām dūņām  - veltīta atvērto durvju diena Dabas 
izglītības centrā “Meža māja”

12:30 Radošas un izzinošas aktivitātes Ķemeru Luterāņu draudzes 
teltī; ķīmiķa šovs, bērnu sporta aktivitātes un rokdarbi kopā 
ar Ķemeru Baptistu draudzi

14:00 Jūrmalas suņu izstāde un ķemernieku bezšķirnes suņu 
izstāde Jaunajā parkā. Iepriekš jāpiesakās pa tel.:  26439169

14:00–18:00  Izzinošas nodarbes par Ķemeru dziednieciskajiem 
resursiem pie sēravota paviljona „Ķirzaciņa”

15:00 Ekskursija Ķemeru centrā gida vadībā. Pulcēšanās pie 
sēravota “Ķirzaciņa”

16:00–21:00  Ķemeru bibliotēkā izstāde “Mūsu ķemernieki”

21:00 Zaļumballe ar grupu „Velvets” un DJ Pervert Sala

SPORTA AKTIVITĀTES 
Jaunajā parkā

Orientēšanās spēles 
"Ķemermiestiņa Mazās Anniņas LIELĀ BALVA 2015":
No 11:00 Starts VELO orientēšanās  sacensībām izvēles distancē. 
Neaizmirsti paņemt līdzi kompasu!!!

No 12:00 Starts Taku-O sacensībām TempO distancē. Neaizmirsti 
paņemt līdzi kompasu!!!

(~15:00 Velo-O, Taku-O Pre-O nakts un TempO distanču laureātu 
apbalvošana)

12:00 Sacensību sākums volejbolā (reģistrācija no 11:00) 

15:00 Sacensības Anniņas kurpes mešanā (reģistrācija no 11:00 – 14:30) 

16:00 Sacensības virves vilkšanā (reģistrācija no 11:00 – 15:30) 

No plkst. 12:00 (pēc Bērnu rīta beigām uz skatuves) visas dienas garumā - 
piepūšamās atrakcijas, jautrības stafetes, vizināšanās ar zirgiem, 
āra kafejnīca un citi pārsteigumi

09.08.2015.

Vairāk informācijas par svētkiem pa tel. 26424972; 
Sporta sacensību un orientēšanās spēļu nolikumi utt. atrodami www.kemeri.lv
Dalībniekiem no Ķemeru vidusskolas un bērnunama „Sprīdītis” dalība bez 
maksas jebkurā orientēšanās disciplīnā!

07.08.2015
22:00 Nakts koncerts pie sēravota paviljona “Ķirzaciņa”. Piedalās 

Mikus Frišfelds ar dziesmām par dzīvi un virsuzdevumiem

No 23:00 Orientēšanās spēļu "Ķemermiestiņa Mazās Anniņas 

LIELĀ BALVA 2015" starts Taku-O sacensībām Pre-O distancē 

nakts apstākļos. Neaizmirsti paņemt līdzi kompasu un 

lukturīti!!! Vairāk par šo OS disciplīnu uzzini šajā mājas lapā 

http://www.taku-o.lv/media/Taku_Opamatprincipi.pdf 

No 11:00 Orientēšanās spēļu "Ķemermiestiņa Mazās Anniņas LIELĀ 
BALVA 2015"  starts Taku-O sacensībām  Pre-O garajā distancē (vieta 
tiks paziņota 8. augustā apbalvošanas laikā). 
Neaizmirsti paņemt līdzi kompasu!!!

~14:00 Pre-O garās distances un atsevišķi (Pre-O+TempO) 
distanču kopvērtējuma laureātu apbalvošana 
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