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 09.10 Grupės “Astro’n’out” koncertas Teatro namuose “Jūras vārti”  
 09.14. d. Liepojos teatro spektaklis “Šekspyras” Teatro namuose 

“Jūras vārti”  
 09.17. Ventspilio maratonas
 09.18. Koncertų salėje “Latvija” Rudens kūriniai I Kamerinis 

ansamblis “Synaesthesis” 
 09.24. Kristjan Randalu & Ventspilio bigbendas 

koncertų salėje „Latvija“  
 09.29. Latvijos Lėlių teatro spektaklis 

„Artūras ir Apskritojo stalo 
riteriai“ Teatro namuose 
„Jūras vārti“  

 10.04. Teatro namuose „Jūras 
vārti“ Michailo Čechovo 
Rygos Rusų teatro 
spektaklis „Mama“  

 10.07.–10.08. Libijos kultūros dienos 
 10.08. Ventspilio kultūros centro 

rudens pokylis  
 10.12. Mišraus choro „Ventspils“ ir 

Ventspilio kamerinio orkestro koncertinė 
programa „Sugrįžimas į Ventspilį“ koncertų salėje „Latvija“  

 10.21. Koncertų salėje „Latvija“ „Džemas su Ventspilio bigbendu  
Nr. 2“ ir grupe „Lupa“  

 10.28. Teatro namuose „Jūras vārti“ Valmieros dramos teatro 
spektaklis „Mes, rokas, seksas ir TSRS“  

 11.02. Teatro namuose „Jūras vārti“ Naujojo Rygos teatro svečių 
gastrolės „Dešimt priežasčių aplankyti Kauci“ 

 11.10. Koncertinis pastatymas „Saulė. Perkūnas. Dauguva“ 
Ventspilio Kultūros centre 

 11.11. Lačplėsio diena 
 11.11. Mišraus choro „Ventspils“ ir Ventspilio kamerinio orkestro 

koncertinė programa „Įsiklausyk į sielų audrą“ Teatro namuose 
„Jūras vārti“ 

 11.18. Bėgimas ir važiavimas dviračiu „Apibėk arba apvažiuok 
dviračiu Latvijos kontūrą Ventspilyje“ 

 11.18. Latvijos Respublikos paskelbimo diena 
 11.18. Valstybės šventinis koncertas koncertų salėje „Latvija“  
 11.18. Valstybės šventinis pokylis Ventspilio kultūros centre 

 11.19.–20. Latvijos taekvondo čempionatas 

RENGINIAI VENTSPILYJE

PAŽADINK SAVYJE SMALSUMĄ! 

Mokslo centre „VIZIUM“ (1) su daugiau nei 80 interaktyvių 
ir pažintinių eksponatų 7 galerijose turite galimybę pažinti 
jaudinantį STEM* pasaulį. „VIZIUM“ eksponatai leidžia pajus-
ti žemės drebėjimo jėgą, ištrukti iš virtualaus labirinto, pasi-
važinėti amerikietiškais kalneliais ir dar daugiau! 

	„VIZIUM“ – laisvalaikio praleidimo vieta visai šeimai ir 
pažintinis mokyklinių ekskursijų galutinis tikslas. 

	Ikimokyklinio amžiaus vaikai turi galimybę žaisti ma-
žajame vandens pasaulyje ir įsijausti į mažųjų pirkė-
jų-pardavėjų ir statybininkų vaidmenį! 

	Nuo „VIZIUM“ terasos ir 30 metrų aukščio apžvalgos 
aikštelės kiekvieną dieną nuo 8:00 iki 22:00 val. galė-
site mėgautis dar neregėtu Ventspilio vaizdu. 

	„VIZIUM“ mokslo šou kiekvienas turės galimybę patirti 
stebuklus, kurie sukels norą pažinti mokslą, o techni-
nėse kūrybinėse dirbtuvėse galėsite tyrinėti gamtos 
mokslus, kūrybingai dirbti ir smagiai praleisti laiką. 

	Ekskursijos su gidu po pastatą iš anksto užsi-
registravus e-pašto adresu info@vizium.lv

* STEM – pažintinis požiūris į mokymąsi,
derinant mokslą, technologijas,
inžineriją ir matematiką.

Koncertų salė „Latvija“ (2), Ventspilio Kultūros centras (3) ir Teatro namai 
„Jūras vārti“ (4) kviečia stebėti kultūrinę veiklą Ventspilyje. 

 koncertzalelatvija.lv, @latvijahall;   kulturascentrs.ventspils.lv,  
@ventspilskulturascentrs;   jurasvarti.lv, @jurasvarti.

 Rūpniecības gatvė 2, Ventspilis 
 +371 66776633   vizium.lv

Ar žinojai, kad 
Mokslo centras 

„VIZIUM“ turi savo 
ypatingą talismaną –  

robotą „Ziciņš“?

NUOTYKIAMS 
IŠSIRINKITE  

VENTSPILĮ!
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Ventspilio skaitmeninis centras (8) kviečia 
į Minecraft, STEM, robotikos, skaitmeninio 
meno ir kitas dirbtuves. Dirbtuvės renigma-
os naujajame Mokslo centre „VIZIUM“! 

 adre.se/darbnicas
 Rūpniečias gatvė 2, Ventspilis  
 +371 63607607

KELIONĖ Į KOSMOSO PASAULĮ  
Ventspilio Kūrybos namai (9) siūlo apsilankyti 
moderniausiame ir didžiausiame Baltijos šalyse 
skaitmeniniame planetariume, kuriame galėsite 
žiūrėti patrauklų žvaigždžių šou ir 360 laipsnių 
filmus apie gamtą, Visatą ir planetas. Observato-
rijoje aukštos kokybės teleskopu stebima Saulė. 
Pažink kosmosą ir Tu! 

 Maiznieku gatvė 11, Ventspilis 
 +371 63622805   jaunradesnams.lv

VAIKŲ MIESTELIS (10)
 Lielais prospekts/J. Poruka gatvė, 
Ventspilis 

VAIKŲ PARKAS “FANTAZIJA” (11)
 Talsu gatvė/Celtnieku gatvė, Ventspilis 
Ventspilyje įvairiose miesto vietose vai-
kams laisvai prieinamos 39 vaikų žaidimų 
aikštelės.

Ištisus metus mėgautis vandens pramogo-
mis kviečia Vandens nuotykių parkas* (6), 
kuriame pramogas vandens atrakcionų zo-
noje teikia dirbtinių bangų baseinas, čiuožy-
klos ir kalnų upė, SPA vonios, šiltas basei-
nas, taip pat vaikų baseinas. SPA zonoje yra 
saunos, turkiška pirtis ir druskų kambarys, 
masažiniai dušai ir šalto vandens kubilas. 
* Specialus pasiūlymas grupėms ir klasės 

ekskursijoms.
 Lauku gatvė 5, Ventspilis 
 +371 25636777   udensparks.lv

Nuotykių parkas* (5) – aktyvaus poilsio 
kompleksas su plačiu atrakcionų pasiūlymu: 
bamperinės valtys, bamperiniai automobi-
liai, kamerų slydimo trasa ir kita. šeimoms, 
draugams ar klasių grupėms: „Kačių takas“, 
dažasvydis ir lāzertag žaidimas. 
* Lankytojams prieinama iki rugsėjo pabai-

gos.
* Mokinių grupėms su išankstine rezervaci-

ja – iki lapkričio pabaigos.
 Saules gatvė 141, Ventspilis 
 +371 28611333   piedzivojumuparks.lv

Ledo halės viešoji čiuožykla (7) 
savo lankytojams tam tikru lai-
ku siūlo tiek viešą čiuožimą disko 
šviesose, tiek ir ledo ritulį. Lanky-
tojų patogumui pačiūžas galima 

atsinešti su savimi arba išsinuomoti 
vietoje. Halės nuomos punkte siūlo-

mas tiek dailiojo čiuožimo, tiek ledo ri-
tulio, tiek kerlingo inventorius. 

 Sporta gatvė 7/9, Ventspilis 
 +371 63621998   ocventspils.lv

Livonijos ordino pilis  (12) – seniausias 
išlikęs pastatas Ventspilyje, statytas XIII 
amžiaus antroje pusėje. Beveik nepakitusi 
seniausia viduramžių tvirtovė Latvijoje, iš-
laikiusi savo pirminį dydį. Muziejuje nuolat 
vyksta meno ir istorijos parodos, koncertai 
ir miesto kultūrinį gyvenimą praturtinantys 
renginiai. 

 Jāņa gatvė 17, Ventspilis 
 +371 63626288   muzejs.ventspils.lv

Herberto Dorbes muziejus  (14) – įsikūręs 
Ventspilio rašytojo Herberto Dorbes (1894–
1983) gyvenamajame name, pasakojantis 
apie rašytojo kūrybą ir gyvenimą. 

 Ergļu gatvė 1, Ventspilis 
 +371 63625004   muzejs.ventspils.lv

Amatų namuose  (15) galima apžiūrėti se-
nąją mokymosi klasę, dirbti puodžių ir au-
dėjų dirbtuvėse, taip pat dalyvauti švietimo 
programose ir įvairiose amatų meistriškumo 
klasėse. 

 Skolas gatvė 3, Ventspilis 
 +371 63620174   muzejs.ventspils.lv

Ventspilio Pajūrio muziejus po atviru dan-
gumi*  (13) – vienintelis Latvijoje žvejų 
muziejus po atviru dangumi, kuriame yra 
žvejų sodybos, tvartai, vėjo malūnai, rūky-
klos ir kiti buities eksponatai. Didžiausias 
muziejaus pasididžiavimas – naujas Valčių 
namelis, kuriame yra 21 žvejų valtis ir kiti 
žvejybos objektai, padedantys pažinti žve-
jybos vystymąsi Šiaurės Kuržemėje. 

Mazbānītis (Siauras geležinkelis)* (16) Pa-
jūrio muziejuje po atviru dangumi siauruoju 
geležinkeliu rieda daugiau nei 100 metų se-
numo garvežys „Mazbānītis“. 
* Lankytojams prieinamas iki 2022.10.31.

 Rinķa gatvė 2, Ventspilis 
 +371 636224467   muzejs.ventspils.lv

PARODOS MUZIEJUOSE 
	Nuo 09.10 d. Liepojos liaudies fotostudi-
jos “Fotast” nuotraukų paroda 
	Nuo 09.25 J. F. Tidemanio plenero tapy-
bos paroda 
	Nuo spalio pabaigos Ventspilio muziejaus 
paroda Ventspilio kino istorija – nuo kino 
pradmenų iki XX amžiaus 80-ųjų metų 
	Nuo 11.3 TLMS (Liaudies taikomosios dailės 
studija) „Vīkale“ darbų paroda 
	Nuo 12.06. Ventspilio Meno mokyklos 
mokinių darbų paroda 

Informaciją apie Ventspilio muziejaus švie-
timo programas moksleiviams, darželių 
auklėtiniams, taip pat šeimoms su vaikais 
prieinama adresu   muzejs.ventspils.lv.

Visi švietimo programos 
užsiėmimai įtraukti į projektą 

„Latvijos mokyklinis krepšys“.

IDĖJA TAVO EKSKURSIJAI 



ĮVYKIAI METŲ PABAIGOJE
11.26.  Kalėdų eglės įžiebimas Didžiojoje 

aikštėje
12.03  Koncertų salėje „Latvija“ Raimondo 

Tigulio jubiliejinis koncertas 
„Horizontas – vertikalė“ 

12.10  Livonijos ordino pilyje „Mikalojaus 
diena – nykštukų sujudimas pilyje“ 

12.17  Amatų namuose - Kalėdinės 
dirbtuvės šeimoms 

12.21  Kūčios Senamiesčio turgaus aikštėje 
12.25  „Mazbānīša“ Kalėdos pajūrio 

muziejuje po atviru dangumi 
12.31.  Naujametinis pokylis Ventspilio 

Kultūros centre 
12.31.  Naujųjų metų išvakarių bėgimas 
12.31.  Naujųjų metų sutikimas 

TIKRA KALĖDŲ SVAJONĖ 
Nuo lapkričio 26 d. kalėdine atmosfera 
galėsite mėgautis miesto gatvėse, kai sužibs 
ryškios šviesos ir papuoštos eglutės. Lielajā 
laukumā (27) užsižiebs pagrindinė miesto 
Kalėdų eglė, spindintys muzikos instrumentai 
ir 3,8 metro aukščio „Kalėdinis fortepijonas“.

MĖGAUKIS ŽIEMOS 
DŽIAUGSMAIS VENTSPILYJE 

IDĖJA PASIVAIKŠČIOTI GAMTOJE 

Pietų molo promenada (21)  28 karvių skulptūros (28) 

Jūrmalos parkas (22) Stačias Staldzenės krantas (26) 

46-asis pakrančių apsaugos 
baterijos priešgaisrinės kontrolės 

bokštas (23)

Būšnieku ežero gamtos takas (24) 

Osta gatvės promenada (25)

NAUJIENA! 

VENTSPILYJE BUS

MIESTO APLINKOS OBJEKTAS 
„LATO ŠIMTMEČIUI 2022“
Šių metų rugsėjį Ventspilio miesto aplinką 
papildys naujas Glebo Pantelejevo supro-
jektuotas aplinkos objektas „Lata simtga-
dei (Lato šimtmečiui) 2022“ (18), įrengtas 
ant Livonijos ordino pilies kalno.

Naujajame Pajūrio muziejaus po atviru 
dangumi pastate (19) bus saugoma dau-
giau nei 26 tūkstančiai įvairių muziejaus 
kolekcijos daiktų, bus sukurta nauja, įdomi 
ekspozicija apie tradicinį Šiaurės Kuržemės 
gyvenimo būdą, įrengtos erdvios patalpos 
muziejaus pedagogikos programų užsiėmi-
mams, taip pat modernioms saugyklos ir 
restauratorių dirbtuvės.

Ant slidinėjimo kalno „Lemberg hūte“ jau 
prasidėjo Europos visų sezonų rogučių tra-
sos (20) statyba. Rogučių trasa bus priei-
nama lankytojams jau 2023 metų vasarą:
	trasos ilgis – 808 metrai;
	26 rogės;
	veikia ištisus metus bet kokiu oru;
	kvapą gniaužiantis 566 metrų nusileidimas;
	maksimalus greitis – 40 kilometrų per va-
landą.

Slidinėjimo kalne „Lemberg hūte“ (17) 
sukurtas specialus slidinėjimo ir snieglenčių 
parkas su tramplinais, čiuožyklomis, bėgiais 
ir kalnų slidinėjimo trasa. Smagių akimirkų 
taip pat galite patirti kamerų čiuožimo čiuo-
žykloje. Kalno aukštis šiuo metu yra 58 me-
trai, o ilgis - 240 metrų. 
Apsilankymo užsakymas „Bookla“ aplikacijoje.

 Saules gatvė 141, Ventspilis 
 +371 28611333   lembergahute.lv

*Lankytojams atidarytas iki 2022.10.15.
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DVIRAČIŲ TAKELIAI VENTSPILYJE BEVEIK 70 km

1 Apžvalgos vietos Ventspilyje

Turizmo informacijos centras

Viešbutis

Kitos nakvynės vietos • Kempingas

Maitinimo įstaiga lauko kavinė

Savivaldybė • Pašto skyrius

Ligoninė • Poliklinika

Autobusų stotis • Automobilių 
stovėjimo aikštelė

Degalų užpylimo stotis

Greito įkrovimo stotis

Paminklas • Mokamas tualetas

Estrada • Apžvalgos taškas

Muziejus, parodų salė • Kinoteatras

Šunų vedžiojimo aikštelė

Slidinėjimo kalnas

Dviračių takai

Eurovelo 10 ir 13

ŽENKLAI ŽEMĖLAPIUOSE 

Susipažinkite su Ventspilio miesto turizmo pasiūlymu 
visitventspils.com, Žaisdami žaidimus apie Ventspilį, uždirbkite 
„Ventus“, su kuriais galima gauti iki 50% nuolaidą įvairiose poilsio ir 
pramogų vietose, taip pat „Ventai“ bus puikus suvenyras.

 GALIMA ATSISKAITYTI VENTAIS 

VENTSPILIO PINIGAI – VENTAI 

 Olimpinio centro “Ventspils” viešbutis   
  +371 63628032   hotelocventspils.lv

 Ventspilio aukštosios mokyklos viešbutis  
  +371 20278255

 Pajūrio kempingas     
 +371 63627925   camping.ventspils.lv

KELTŲ EISMAS
VENTSPILS-NINESHAMN (ŠVEDIJA)
Informacija ir bilietų užsakymas  stenaline.lv ir
„Stena Line“ skambučių centre Ventspilyje

 Dārzu gatvė 6, Ventspilio keltų terminalas   +371 63622999

VISUOMENINIS TRANSPORTAS “VENTSPILS REISS”
 Ventspilio autobusų stotis

Kuldīgas gatvė 5, Ventspilis
 +371 63622789   ventspilsreiss.lv

VENTSPILIO TURIZMO INFORMACIJOS CEN-
TRAS VENTŲ BANKAS 

 Dārzu gatvė 6, Ventspilis, LV - 3601
  +371 63622263, +371 29232226
 tourism@ventspils.lv   visitventspils.com

@VisitVentspils

VENTŲ BANKO FILIALAS 
Olimpinio centro “Ventspilis” viešbutis

 Lielais prospektas 33, Ventspilis
 +371 63628032    viesnīca@ocventspils.lv
 hotelocventspils.lv

TURIZMO 
INFORMACIJOS CENTRAS 
TOURISM INFORMATION CENTRE

LEIDĖJAS – Ventspilio miesto savivaldybės 
taryba ventspils.lv 
PARENGĖ – Ventspilio Turizmo 
informacijos centras visitventspils.com


