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 12:30 – 16:00 „SPĒĻU SKATUVE” 
/Stāvlaukums pie „Govs Ceļotājas”/
Spēļu, darbnīcu un atrakciju zona visa vecuma 
bērniem un jauniešiem ar skatuves programmu

12:30 „Neaizmirsti brīnīties”
GUNDARS SILAKAKTIŅŠ un ZANE DOMBROVSKA
Jautras un emocionālas dziesmas no animācijas 
filmām un bērnu teātra izrādēm, konkursi 
un sadziedāšanās 
13:40  „Klau, Ventspile, tu vējainā un skanošā”
POPSTUDIJA „JŪRAS AKMENTIŅI”
14:45 „Vasarīgā dienā tiksimies’’ 
Hip-hopa apvienība „RĪMDARI” un  BAIBA BITE
Reps no Cēsīm - Jānis Broks (Brokss), Jānis Bendiks 
(Marshals), Krišs Baglais un Reinis Radziņš (Reinis 
Ragga)
13:30 – 16:00 Deju skola "KPD"

  9. JŪLIJĀ, SESTDIEN

8:00 – 17:00 JŪRAS SVĒTKU GADATIRGUS 2.diena 
/Vecpilsētas tirgus laukums/
9:00 – 15:00 „AR MĪLESTĪBU NO LIEPĀJAS”
Ventspils bibliotēka /Akmeņu iela 3/
Nataļjas Matvejevas darbu izstāde
9:00 – 15:00 „ZEME, VAI TEV SĀP?”
Pārventas bibliotēka /Tārgales iela 4/ 
Ventspils fotokluba „Kaktuss” izstāde
10:00 – 18:00 GLEZNIECĪBAS IZSTĀDES
Teātra nams „Jūras vārti” /Karlīnes iela 40/
Jāņa Kupča personālizstāde „Cietsirdīgās romances” 
Ievas Kampes Krumholcas personālizstāde 
„Personiska parādība” 
10:00 – 15:00 „KATRĀ ZĪMĒJUMĀ JŪRA” 
Amatu māja /Skolas iela 3/
Ar jūras tēmu saistītas pašapkalpošanās darbnīcas, 
Amatu mājas apskate, mākslinieces Ivetas Pērkones 

akvareļu izstāde „Vizuālā dienas-
grāmata”
Ieejas maksa pēc cenrāža
10:00 – 18:00 „AR MANI ATKAL 
RUNĀ KAIJAS” 
Livonijas ordeņa pils /Jāņa iela 17/
Priežu mizu kuģīšu darbnīca 
(12.00 -14.00),  pils ekspozīcijas 
apskate, izstādes 
Ieejas maksa pēc cenrāža

10:00 “JŪRAS KAUSS 2022”
PLUDMALES VOLEJBOLA SACENSĪBAS VĪRIEŠIEM  
/Pludmales volejbola stadions/ 
11:00 -17:00 BUŠU LAIVU DARBNĪCA
Piejūras brīvdabas muzejs Laivu māja /Rinķa iela 2/
Darinām laivas no māla! Sietspiedes darbnīcas ar 
laivu un zivju motīviem (lūgums ņemt līdzi 
apdrukājamos materiālus)
Ieejas maksa pēc cenrāža

12:30 „Nāc ar mani spēlēties” 
Grupa „RAHU THE FOOL” (LV)
Tautā iemīļota mūzika ar nebēdnības un piedzīvo-
juma garšu no Brāļiem Laiviniekiem līdz Imantam 
Kalniņam
13:40 „Neptūns meklē jūras pērli”
VENTSPILS KOPKORIS, solisti PAULA SAIJA 
un JURIS VIZBULIS
Leģendārā Latvijas zvejnieku kolhozu ansambļu 
un orķestru  mūzikas festivāla „Jūras Pērle” spilgtā-
ko dziesmu programma. Izpildītāji Ventspils 
jauktie kori „Kaiva”, „Līvzeme” un „Ventspils”
14:45 „Tur aiz horizonta” 
VOKĀLAIS ANSAMBLIS „MUNDUS” un grupa 
„MY RADIANT YOU”(LV)
Dziesmas par cilvēka sapņiem, mīlestību un 
attiecībām
15:45 „Mana vasara” 
Grupa „ANTIKVARINIAI KAŠPIROVSKIO DANTYS” (LT)
Dziesmas stāsta ikdienas stāstus par brīnumiem, 
attiecībām, mīļotājiem, modes tendencēm, 
hipsteriem, sociālajiem medijiem, 
ugunsdzēsējiem. 
Neviena tēma nav pārāk nopietna!

11:00 – 17:00 Ostas ielas Promenāde 

DIENAS PROGRAMMA
11:00 – 11:30 Piemiņas brīdis „JŪRNIEKIEM UN 
ZVEJNIEKIEM, KURU ATDUSAS VIETA IR JŪRAS 
DZELMĒ” 
/Piemiņas akmens jūrā bojā gājušiem jūrniekiem un 
zvejniekiem/
12:00 – 17:00 „JŪRAS SKATUVE” 
/Pie Spīķera/ 

12:00 Svētku atklāšana
Dižā jūras valdnieka Neptūna un viņa svītas sagai-
dīšana, kuģu parāde

 8. JŪLIJĀ, PIEKTDIEN

8:00 – 17:00 JŪRAS SVĒTKU GADATIRGUS  1. diena 
/Vecpilsētas tirgus laukums/
10:00 – 18:00 „AR MĪLESTĪBU NO LIEPĀJAS” 
Ventspils bibliotēka /Akmeņu iela 3/
Nataļjas Matvejevas darbu izstādes atklāšana
10:00 – 18:00 „ZEME, VAI TEV SĀP?” 
Pārventas bibliotēka /Tārgales iela 4/ 
Ventspils fotokluba „Kaktuss” izstādes atklāšana
10:00 – 18:00 GLEZNIECĪBAS IZSTĀDES
Teātra nams „Jūras vārti” /Karlīnes iela 40/
Jāņa Kupča personālizstāde „Cietsirdīgās romances” 
Ievas Kampes Krumholcas personālizstāde 
„Personiska parādība” 
12:00 „STEIDZĪGI VILNIS UZ MALU RIT” (H.Dorbe)
H.Dorbes memoriālais muzejs /Ērgļu iela 1/
Rakstnieka Herberta Dorbes muzeja „Senču putekļi” 
un Atbalsta centra ģimenēm un bērniem ar īpašām 
vajadzībām „Cimdiņš” radošā darbnīca - mandalu 
krāso mi par jūras tēmu
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20:00 – 03:00 „JŪRAS SKATUVE” 
/Pie Spīķera/

20:00 „Mana dziesma”
DITA LŪRIŅA, JĀNIS PAUKŠTELLO, AINARS 
MIELAVS, 
DAUMANTS KALNIŅŠ, JĀNIS BUĶELIS 
Visu laiku skaistākās latviešu komponistu 
dziesmas - spēka, ticības un iedvesmas avots 
daudzām paaudzēm 
22:00 „Laivojam!”
JORENS ŠTEINHAUERS ar grupu (DE,LV)
Latvijā iemīļotā vācieša Jorena Šteinhauera (Jöran 
Steinhauer) oriģināldziesmu un pazīstamu 
Latvijas un starptautisku mākslinieku hitu 
sajaukums – tā teikt - visi vienā laivā
24:00 Dejas ar grupu „VERY COOL PEOPLE” (LV)
Kad viņi atrodas uz skatuves, viņi „nopūš jumtu”, 
„uzlādē baterijas”, rada īpašu mūzikas mīlestības 
auru

01:30 – 03:00 „Spēles jautrībai” ar 
DJ ZANI STOCKU
Plaša mūzikas stila pieeja jebkurai 
gaumei
20:00 – 03:00 
„XAMANA ’22 SKATUVE” 
/Lielās un Ostas ielu krustojumā/
March, dziedātāja Krisy un vēl divi 
jaunie talanti - Ods 
un Wiesulis. Muzikālo atmosfēru 
pārējo aktivitāšu laikā radīs dīdžeji 
- Slīmests Slaists, Leeroy, DEIVI$$, 
u.c.

9. JŪLIJĀ, SESTDIEN   10. JŪLIJĀ, SVĒTDIEN

10:00 – 18:00 „ZVEJNIEKU BŪŠANAS” 
Piejūras brīvdabas muzejs /Riņķa iela 2/
„LIELAS ZIVIS, MAZAS ZIVIS”, Latvijas Dabas muzeja 
izstāde ar interaktīvo daļu. Darbnīcas, aktivitātes, 
mūzika autentiskā vidē
Ieejas maksa pēc cenrāža
11:00 – 12:00 „MAZIE JŪRAS SVĒTKI” 
/Bērnu pilsētiņa/
Pop studijas „Jūras akmentiņi”  koncerts, kurā uzstā-
sies jaunākā vecuma dziedātāju grupas „Mazulīši”, 
„Lāčuki”, „Mazā Viva”, „Jūras akmentiņi”, radošajās 
darbnīcās „Ūdens spēles" varēs izdibināt ūdens 
noslēpumus
15:00 – 16:00 „MAZIE JŪRAS SVĒTKI PĀRVENTĀ ” 
/Bērnu parks „Fantāzija”/
Pop studijas „Jūras akmentiņi”  koncerts, kurā uzstā-
sies jaunākā vecuma dziedātāju grupas „Mazulīši”, 
„Lāčuki”, „Mazā Viva”, „Jūras akmentiņi”, radošajās 
darbnīcās „Ūdens spēles" kopā ar biedrību „Stretta-
Art” varēs izdibināt ūdens noslēpumus

12:30 – 16:00 „JŪRNIEKU OSTA” 
/Ostas iela 33/
Satikšanās vieta sarunām, sacensībai un jūrnieku 
stāstiem jūras dēliem un meitām, jūras arājiem, jūrā 
gājējiem, pērļu zvejniekiem vai reņģu bendēm, jūras 
vilkiem vai jūras žagatām
12:30 – 24:00 „MĪLESTĪBAS SALIŅA” 
/Livonijas pils valnis/
Atpūtas un sajūtu zona, kurā satikt Neptūnu un viņa 
svītu, kopā fotografēties uz Jūras vārtu fona, pāri 
cilvēku galvām vērot kuģus un atzīties mīlestībā
12:30 – 16:00 „BALTICA 2022 SKATUVE” 
/Lielās un Ostas ielu krustojumā/
Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2022” Latvijā 
dzīvojošo tautību koncertprogramma „Tā dziedāju, tā 
runāju, kā es biju ieraduse” ar latviešu un lībiešu folkloras 
kopu dalību
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