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 10.09. Teātra namā “Jūras vārti” grupas “Astro’n’out” koncerts 
 14.09. Teātra namā “Jūras vārti” Liepājas teātra izrāde “Šekspīrs” 
 17.09. Ventspils maratons
 18.09. Koncertzālē “Latvija” Rudens darbi I Kameransamblis 

“Synaesthesis”
 24.09. Koncertzālē “Latvija” Kristjan Randalu & Ventspils bigbends
 29.09. Teātra namā “Jūras vārti” Latvijas 

Leļļu teātra izrāde “Arturs un 
Apaļā galda bruņinieki” 

 04.10. Teātra namā “Jūras 
vārti” Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātra 
izrāde “Mamma” 

 07.10.–08.10. Lībiešu kultūras 
dienas

 08.10. Ventspils Kultūras 
centrā Rudens balle 

 12.10. Koncertzālē 
“Latvija” jauktā 
kora “Ventspils” un 
Ventspils kamerorķestra 
koncertprogramma 
“Atgriešanās Ventspilī” 

 21.10. Koncertzālē “Latvija” “Džems ar Ventspils bigbendu Nr.2” un 
grupa “Lupa” 

 28.10. Teātra namā “Jūras vārti” Valmieras Drāmas teātra izrāde 
“Mēs, roks, sekss un PSRS” 

 02.11. Teātra namā “Jūras vārti” Jaunā Rīgas teātra viesizrāde  
“Desmit iemesli apmeklēt Kauci”

 10.11. Ventspils Kultūras centrā koncertuzvedums  
“Saule. Pērkons. Daugava” 

 11.11. Lāčplēša diena
 11.11. Teātra namā “Jūras vārti” jauktā kora “Ventspils” un Ventspils 

kamerorķestra koncertprogramma “Ieklausies Dvēseļu putenī”
 18.11. Skrējiens un velobrauciens “Izskrien vai izbrauc ar 

velosipēdu Latvijas kontūru Ventspilī”
 18.11. Latvijas Republikas proklamēšanas diena

 18.11. Koncertzālē “Latvija” valsts svētku koncerts 
 18.11. Valsts svētku balle Ventspils Kultūras centrā

 19.–20.11. Latvijas čempionāts taekvondo

PASĀKUMI VENTSPILĪ

ATMODINI SEVĪ ZINĀTKĀRI!
Zinātnes centrā “VIZIUM” (1) ar vairāk nekā 80 interaktī-
viem un izglītojošiem eksponātiem 7 galerijās ir iespēja ie-
pazīt aizraujošo STEM* pasauli. “VIZIUM” eksponāti ļauj iz-
just zemestrīces spēku, izkļūt no virtuāla labirinta, izbraukt 
pa amerikāņu kalniņiem un ne tikai! 

	“VIZIUM” – vieta brīvā laika pavadīšanai visai ģimenei 
un izzinošs skolēnu ekskursiju galamērķis.
	Pirmsskolas vecuma bērniem iespēja rotaļāties maza-

jā ūdens pasaulē un iejusties mazo pircēju-pārdevēju 
un būvnieku lomā!
	No “VIZIUM” terases un 30 metrus augstās skatu plat-

formas katru dienu no plkst. 8.00 līdz 22.00 ir iespēja 
baudīt vēl neredzētu skatu uz Ventspili.
	“VIZIUM” zinātnes šovos ikvienam būs iespēja pie-

dzīvot brīnumus, kas rosinās vēlmi iepazīt zinātni, bet 
tehniski radošajās darbnīcās varēs izzināt dabaszināt-
nes, radoši darboties un jautri pavadīt laiku.
	Ekskursijas gida pavadībā pa ēku ar iepriek-

šēju pieteikšanos, rakstot uz e-pasta adresi 
info@vizium.lv.

*STEM – izglītojoša pieeja mācībām,  
apvienojot zinātni, tehnoloģijas,  
inženieriju un matemātiku.

Sekot kultūras aktivitātēm Ventspilī aicina koncertzāle “Latvija” (2),  
Ventspils Kultūras centrs (3) un teātra nams “Jūras vārti” (4).
 koncertzalelatvija.lv, @latvijahall;   kulturascentrs.ventspils.lv,  

@ventspilskulturascentrs;   jurasvarti.lv, @jurasvarti.

 Rūpniecības iela 2, Ventspils 
 +371 66776633   vizium.lv

Vai zināji, ka 
Zinātnes centram 

“VIZIUM” ir savs 
īpašais talismans – 
robotiņš ‘’Ziciņš”?

PIEDZĪVOJUMIEM 
IZVĒLIES  

VENTSPILI!

RUDENS | ZIEMA 2022
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Ventspils Digitālais centrs (8) aicina uz  
Minecraft, STEM, robotikas, digitālās mākslas 
un citām darbnīcām. Darbnīcas tiek rīkotas 
jaunajā Zinātnes centrā “VIZIUM”!

 adre.se/darbnicas
 Rūpniecības iela 2, Ventspils  
 +371 63607607

CEĻOJUMS KOSMOSA PASAULĒ 
Ventspils Jaunrades nams (9) piedāvā apmeklēt 
Baltijā modernāko un lielāko digitālo planetāri-
ju, kurā ir iespēja skatīties aizraujošus zvaigžņu 
šovus un 360 grādu filmas par dabu, Visumu un 
planētām, bet observatorijā ar augstas kvalitātes 
teleskopu tiek novērota Saule. Iepazīsti kosmosu 
arī Tu! 

 Maiznieku iela 11, Ventspils
 +371 63622805   jaunradesnams.lv

BĒRNU PILSĒTIŅA (10)
 Lielais prospekts/J. Poruka iela, Ventspils

BĒRNU PARKS “FANTĀZIJA” (11)
 Talsu iela/Celtnieku iela, Ventspils
Ventspilī dažādās pilsētas vietās bērniem 
brīvi pieejami 39 bērnu rotaļu laukumi.

Baudīt ūdenspriekus visu gadu aicina 
Ūdens piedzīvojumu parks* (6), kurā ūdens 
atrakciju zonā izklaidi sniedz mākslīgo viļņu 
baseins, slīdrenes un kalnu upe, SPA vannas, 
siltais baseins, kā arī bērnu baseins. SPA 
zonā ir pieejamas saunas, turku pirts un 
sāls istaba, masāžas dušas un aukstā ūdens 
toveris. 
* Īpašais piedāvājums grupām un klašu 

ekskursijām.
 Lauku iela 5, Ventspils
 +371 25636777   udensparks.lv

Piedzīvojumu parks* (5) – aktīvās atpūtas 
komplekss ar plašu atrakciju piedāvājumu: 
bamperlaivas, bampermašīnas, kameršļūk-
šanas trase un citas; ģimenēm, draugiem vai 
klašu grupām: “Kaķa taka”, peintbols un lā-
zertaga spēle. 
* Pieejams apmeklētājiem līdz septembra 

beigām.
* Skolēnu grupām ar iepriekšēju rezervāci-

ju – līdz novembra beigām.
 Saules iela 141, Ventspils
 +371 28611333   piedzivojumuparks.lv

Ledus halles publiskā slidotava (7) 
saviem apmeklētājiem noteik-
tos laikos piedāvā gan publisko  
slidošanu disko gaismās, gan ho-
keju. Apmeklētāju ērtībai slidas 

var ņemt līdzi vai iznomāt uz vie-
tas. Halles nomas punktā ir pieej-

ams inventārs gan daiļslidošanai un 
hokejam, gan kērlingam. 

 Sporta iela 7/9, Ventspils
 +371 63621998   ocventspils.lv

Livonijas ordeņa pils  (12) ir senākā sa-
glabājusies būve Ventspilī, kas celta 13. gad-
simta 2. pusē. Vecākais viduslaiku cietoksnis 
Latvijā, kas gandrīz nemainīgi saglabājis pir-
matnējo apjomu. Muzejā regulāri tiek rīkotas 
izstādes par mākslas un vēstures tēmām, 
koncerti un pilsētas kultūras dzīvi bagātino-
ši pasākumi. 

 Jāņa iela 17, Ventspils
 +371 63626288   muzejs.ventspils.lv

Herberta Dorbes muzejs  (14) – iekār-
tots Ventspils rakstnieka Herberta Dorbes 
(1894–1983) dzīvojamā namā un stāsta par 
rakstnieka daiļradi un dzīvi. 

 Ērgļu iela 1, Ventspils
 +371 63625004   muzejs.ventspils.lv

Amatu mājā  (15) ir iespēja aplūkot seno 
mācību klasi, darboties podnieka un audēju 
darbnīcās, kā arī piedalīties izglītības prog-
rammās un dažādās amatniecības meistar-
klasēs. 

 Skolas iela 3, Ventspils
 +371 63620174   muzejs.ventspils.lv

Ventspils Piejūras brīvdabas muzejs*  
(13) – vienīgais zvejniecības brīvdabas mu-
zejs Latvijā ar zvejnieku sētām, klētīm, vēj-
dzirnavām, dūmnamiem un citiem sadzīves 
eksponātiem. Lielākais muzeja lepnums – 
jaunā Laivu māja, kurā izvietota 21 zvejas 
laiva un citi zvejniecības priekšmeti, kas pa-
līdz iepazīt zvejniecības attīstību Ziemeļkur-
zemē. 

Mazbānītis* (16) Piejūras brīvdabas muze-
jā kursē pa šaursliežu dzelzceļu vairāk nekā 
100 gadus senā tvaika lokomotīve “Mazbā-
nītis”. 
*Pieejams apmeklētājiem līdz 31.10.2022.

 Rinķa iela 2, Ventspils
 +371 636224467   muzejs.ventspils.lv

IZSTĀDES MUZEJOS
	No 10.09. Liepājas tautas fotostudijas  
“Fotast” foto izstāde 
	No 25.09. J. F. Tīdemaņa glezniecības 
plenēra darbu izstāde 
	No oktobra beigām Ventspils muzeja iz-
stāde Ventspils kino vēsture – no kino 
pirmsākumiem līdz 20. gadsimta 80. ga-
diem 
	No 3.11. TLMS “Vīkale” darbu izstāde 
	No 6.12. Ventspils Mākslas skolas audzēk-
ņu darbu izstāde 

Informācija par Ventspils muzeja izglītības 
programmām skolēniem, bērnudārza au-
dzēkņiem, kā arī ģimenēm ar bērniem ir pie-
ejama   muzejs.ventspils.lv.

Visas izglītības programmu 
nodarbības ir iekļautas projektā 

“Latvijas skolas soma”.

IDEJA TAVAI EKSKURSIJAI



PASĀKUMI GADA NOGALĒ
26.11.  Ziemassvētku egles iedegšana Lielajā 

laukumā  
03.12. Koncertzālē “Latvija” Raimonda 

Tigula jubilejas koncerts “Horizonts – 
vertikāle” 

10.12. Livonijas ordeņa pilī “Nikolaja diena – 
rūķu rosība pilī”

17.12.  Amatu mājā – Ziemassvētku 
darbnīcas ģimenēm

21.12.  Bluķa vakars Vecpilsētas tirgus 
laukumā

25.12. Piejūras brīvdabas muzejā 
“Mazbānīša” Ziemassvētki

31.12.  Vecgada balle Ventspils Kultūras 
centrā

31.12.  Vecgada skrējiens
31.12.  Jaunā gada sagaidīšana

ĪSTS ZIEMASSVĒTKU SAPNIS
Ziemassvētku gaisotni jau no 26. novembra 
būs iespēja izbaudīt pilsētas ielās, kad ie-
mirdzēsies spožās gaismiņas un izgreznotās 
egles. Lielajā laukumā (27) iedegsies pilsē-
tas galvenā egle, mirdzošie mūzikas instru-
menti un 3,8 metrus augstās “Ziemassvētku 
klavieres”.

IZBAUDI ZIEMAS 
PRIEKUS VENTSPILĪ

IDEJA PASTAIGAI DABĀ

Dienvidu mola promenāde (21)  28 govs skulptūras (28) 

Jūrmalas parks (22) Staldzenes stāvkrasts (26) 

46. krasta aizsardzības baterijas 
uguns koriģēšanas tornis (23)

Būšnieku ezera dabas taka (24) 

Ostas ielas promenāde (25)

JAUNUMS!

VENTSPILĪ TOP

PILSĒTVIDES OBJEKTS 
“LATA SIMTGADEI 2022”
Šā gada septembrī Ventspils pilsētvidi pa-
pildinās jauns Gļeba Panteļejeva veidots un 
Livonijas ordeņa pils pilskalnā uzstādīts vi-
des objekts “Lata simtgadei 2022” (18).

Jaunajā Piejūras brīvdabas muzeja ēkā (19) 
glabāsies vairāk nekā 26 tūkstoši dažādi 
muzeja krājuma priekšmeti, tiks izveidota 
jauna, interesanta ekspozīcija par Ziemeļ-
kurzemes tradicionālo dzīves veidu, iekār-
totas plašas telpas muzejpedagoģijas prog-
rammu nodarbībām, kā arī mūsdienīgas 
krājuma telpas un restauratoru darbnīcas.

Slēpošanas kalnā “Lemberga hūte” jau 
uzsākta Eiropas vissezonas Rodeļu trases 
(20) būvniecība. Trase apmeklētājiem būs 
pieejama jau 2023. gada vasarā:
	trases garums – 808 metri;
	26 kamanas;
	atvērta visu gadu jebkuros laikapstākļos;
	elpu aizraujošs 566 metru nobrauciens;
	maksimālais ātrums – 40 kilometri stundā.

Slēpošanas kalnā “Lemberga hūte” 
(17) izveidots īpašs slēpošanas un snov-
borda parks ar tramplīniem, slaidiem, rei-
liem un kalnu slēpošanas trasi. Līksmus brī-
žus var piedzīvot arī kameršļūkšanas trasē. 
Kalna augstums šobrīd ir 58 metri ar no-
brauciena garumu 240 metri. 
Apmeklējuma rezervācija aplikācijā “Bookla”.

 Saules iela 141, Ventspils
 +371 28611333   lembergahute.lv

*Atvērts apmeklētājiem līdz 15.10.2022.
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Iepazīsti Ventspils pilsētas tūrisma piedāvājumu  
visitventspils.com. Spēlējot spēles par Ventspili, pel-
ni Ventus, ar kuriem iespējams iegūt līdz pat 50% atlaidi teju  
40 dažādās atpūtas un izklaides vietās. Venti kalpo arī kā lielisks suvenīrs.

 IR IESPĒJAMS NORĒĶINĀTIES AR VENTIEM 

VENTSPILS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS
VENTU BANKA 

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

@VisitVentspils

VENTU BANKAS FILIĀLE 
Olimpiskā centra “Ventspils” viesnīca

 Lielais prospekts 33, Ventspils
 +371 63628032    viesnīca@ocventspils.lv
 hotelocventspils.lv

TŪRISMA 
INFORMĀCIJAS CENTRS
TOURISM INFORMATION CENTRE

IZDEVĒJS – Ventspils valstspilsētas 
pašvaldības dome ventspils.lv 
SAGATAVOJA – Ventspils Tūrisma 
informācijas centrs visitventspils.com

VENTSPILS NAUDA – VENTI

 Olimpiskā centra “VENTSPILS” viesnīca  
  +371 63628032   hotelocventspils.lv

 Ventspils Augstskolas viesnīca   
  +371 20278255

 Piejūras kempings     
 +371 63627925   camping.ventspils.lv

VELOCELIŅI VENTSPILĪ TEJU 70 km!
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VISITVENTSPILS.COM

PRĀMJU SATIKSME  
VENTSPILS–NĪNESHAMNA (ZVIEDRIJA)
Informācija un biļešu rezervēšana  stenaline.lv un  
“Stena Line” zvanu centrā Ventspilī 

 Dārzu ielā 6, Ventspils prāmju terminālī   +371 63622999

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS “VENTSPILS REISS”
 Ventspils autoosta 

   Kuldīgas iela 5, Ventspils
 +371 63622789   ventspilsreiss.lv


