Ventspils novada kultūras pasākumu plāns 2019.gada maijs
Datums/ Laiks

Notikuma īss apraksts

Vieta

1.maijs
plkst.18.00
4.maijs
plkst.10.00
4.maijs
plkst.11.00

Maija koka svētki zvejnieku lībiešu sētā “Livōd kalāmīe
kōrand”.
“Baltā galdauta svētki”.
Ar koncertu iepriecinās Puzes pagasta mazie cāļi.
Ventavā pie Sabiedriskā centra Baltā galdauta svētki.
Visi aicināti uz kopīgām vēlajām brokastīm.
Ievas Akurateres koncerts.
Pie brokastīm par muzikālo noskaņu rūpēsies Uldis un Annija.
Jūrkalnes tautas nama pagalmā etnogrāfiskais ansamblis
“Maģie suiti” un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Jūrkalne”
aicina kopā svinēt Baltā galdauta svētkus ar dziesmām un
dejām.
Plkst. 14.00 visi tiek aicināti pulcēties pie dabas takas “Rīvas
loki”, lai kopīgi baudītu Latvijas dabas skaistumu
pastaigājoties gar gleznainajiem Rīvas upes lokiem.
Popes muižas pagalmā svinēsim Balto galdautu svētkus.

Tārgales pagasts

4.maijs
plkst.12.00

4.maijs
plkst.13.00
4.maijs
plkst.14.00
4.maijs
plkst.14.00
4.maijā
plkst.14.00
4.maijs
plkst.16.00
4.maijs
plkst.16.00
4.maijs
plkst.18.00

4.-15.maijs
6.maijs
plkst.15.00
10.maijs
plkst.18.00
11.maijs

12.maijs
plkst.10.00

Puzes kultūras nams
Sporta un kultūras
centrs “Zūras”
Jūrkalnes tautas nams

Popes kultūras nams

„Baltā galdauta svētki” dziedās Katrīna Bindere.

Piltenes kultūras nams

Baltā galdauta svētki.

Usmas tautas nams

Baltā galdauta svētki.

Zlēku kultūras nams

"Mežrūpniekos"- Baltā galdauta svētki.
Ieeja bezmaksas.
Tārgales pagastā Ovīšos pie latviskā simbola metāla
konstrukcijas “Austras koks” Baltā galdauta svētki par godu
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai.
Baltā galdauta svētki Ances kultūras namā kopā ar Ances
amatierteātriem.
Plkst. 21.00 Balle ar grupu „Savējie.”
Ieeja bezmaksas.
„Mans hobijs - aizraušanās” darbu izstāde.

Ugāles tautas nams

Popes amatierteātra „Pavasars” pirmizrāde A. Grīnieces lugaviencēliens „Ziemeļu vējš”.
Tārgales pagasta pārvaldes zālē starptautiskai ģimenes dienai
veltīts koncerts “Mīlestības gaismā”.
Tiek organizēta senioru ekskursija uz Lietuvu uz Burbišķu
muižu tulpju svētku festivālu.
Vietu skaits autobusā ierobežots.
Pieteikties pa tālr. 25749204
Zolītes čempionāts.
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Tārgales pagasts
Ances kultūras nams

Piltenes kultūras nams
Popes kultūras nams
Tārgales pagasts
Ziru tautas nams

Ances kultūras nams

12.maijs
plkst.13.00
12.maijs
14.maijs
plkst.11.00
14.maijs
18.maijs
plkst.10.00
18.maijs
plkst.10.00
18.maijs
plkst.10.00

18.maijs
plkst.12.00

18.maijs
plkst.18.00

18.maijs
plkst.19.00 -1.00

18. – 19.maijs
19.maijs
plkst.13.00
19.maijs
24.maijs
plkst.18.00
24.maijs
plkst.20.00
25.maijs
plkst.11.00
25.maijs
plkst.18.00
25.maijs
26.maijs
plkst.10.00

Pavasara “Kūku balle”.
Ieejas maksa - 1 EUR.
Māmiņdiena.
Kultūras namu un tautas namu vadītāju seminārs.

Popes kultūras nams

Kultūras darbinieku seminārs.
Ugāles vidusskolas pārgājiens – velobrauciens.

Piltenes kultūras nams
Ugāles tautas nams

Zolītes turnīrs, veltīts Jāna Abakuka piemiņai.
Dalībnieku pieteikšanās līdz 15.maijam tālr. 29480407,
27137576.
Velopārgājiens “Vasara turies, užavnieki brauc”.
Dalībniekiem pulcēšanās pie Užavas tautas nama ar saviem
velosipēdiem.
Baudīsim piejūras meža burvību un brauciena laikā izpildīsim
dotās norādes.
Noslēgums jūrmalā ar veselīgām pusdienām un pārsteigumu.
Ventavas pavasara gadatirgus.
Visi aicināti uz lustīgu mandeli.
Svētku atklāšanas koncerts, kapela "Pētrpogas", bruņinieku
cīņas, Vārves amatierteātra “Vārava” izrāde “Laulību treniņu
aģentūra”, balle kopā ar grupu “Kurzemnieki”.
Puzes Mežaparka 45 gadu jubilejas pasākums.
Ugāles pūtēju orķestra koncerts. 21:00 balle kopā ar grupu
“Nakts ziņas”.
Ieeja uz balli - 4 EUR.
Svinot šī gada Muzeja nakti aicinām uz Aijas Bāliņas gleznu
izstādi.
Vakara gaitā būs iespēja klausīties ģitāristes Samatas
izpildītos skaņdarbus un ik viens muzeju nakts apmeklētājs
būs īpaši gaidīts piedalīties un radoši izpausties nakts
mākslinieku darbnīcā “Tālavas taurētājs”.
Jūrkalnē tūrisma sezonas atklāšanas pasākums.
Senioru groziņballīte „Tiem, kam pāri 50...”.
Ieejas maksa - 3 EUR.
Bērnu un ģimeņu svētki konkurss “Mazais un lielais
piltenieks”.
Pavasara koncerts.
Ieeja bezmaksas.
Pārgājiens “ Lakstīgalu nakts”.

Piltenes kultūras nams

Minn’s Slieciņ’s Velo brauciens apkārt Usmas ezeram.

Usmas tautas nams

"Mežrūpniekos" Tārgales amatierteātra izrāde H. Ammers
"Četras dāmas un džokers".
Ieeja – 1 EUR.
Ugāles tautas nama amatierkolektīvu dalībnieku pārgājiens.
Puzes kultūras namā zolītes turnīrs.

Ugāles tautas nams
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Usmas tautas nams
Ugāles tautas nams

Užavas tautas nams

Sporta un kultūras
centrs “Zūras”

Puzes kultūras nams

Jūrkalnes tautas nams

Jūrkalnes tautas nams
Popes kultūras nams
Piltenes kultūras nams
Ances kultūras nams
Zlēku kultūras nams

Ugāles tautas nams
Puzes kultūras nams

26.maijs
plkst.17.00

Ugāles Evanģēliski luteriskajā baznīcā ērģelnieces Larisas
Carjkovas un grupas "Putni" koncerts.

Ugāles tautas nams

27.maijs

"'Mežrūpniekos" Ugāles mūzikas skolas sezonas noslēguma
koncerts.
Skolēnu diskotēka Ziru tautas namā.

Ugāles tautas nams

Užavas tautas nama pasākums senioriem “Ar sauli
sirdī...”.
Vakars pie galdiņiem ar teatralizētu koncertu, dejas spēlēs
muzikants A.Nierliņš no Talsiem.
Puzes kultūras nama mazajā zālītē apskatāma Puzes
pamatskolas amatniecības centra un skolēnu darbu izstāde.

Užavas tautas nams

31.maijs
plkst.17.00
31.maijs
plkst.19.00

1.-31.maijs
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Ziru tautas nams

Puzes kultūras nams

