Ventspils novada pasākumu plāns 2020*
Vieta

Datums

Notikuma īss apraksts

Septembris

Pasākumi var tikt atcelti, atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī.

11.09

Plkst.19:00. Strazdes amatierteātris ar komēdijas izrādi “Rūsiņa kunga isziņa”.
Ieejas maksa 2 EUR.

Puzes kultūras namā, Puze, Ventspils

Plkst. 12:00. “Vella kalpu zīmē” Pasākuma dalībniekiem būs iespēja pašiem iejusties

Zlēku dzirnavas, Zlēkas, Ventspils novads

12.09

novads

seno laiku atmosfērā kādā no filmas tēliem, apskatīt dzirnavas no iekšpuses un
ārpuses, piedalīties meistarklasē, radošajās darbnīcās, izbraukt laivā pa Dzirnavezeru,
pārbaudīt savas zināšanas atjautīgā viktorīnā, zīlēt nākotni, iepazīties ar seniem
ieročiem, mēģināt trāpīt mērķī un gardi paēst.
13.09

Plkst. 14:00. Netradicionālā sporta diena “Mans tētis viss stiprākais”.

Ziru parkā, Ziras, Ventspils novads

19.09

Plkst. 11:00. Sēņošanas, ogošanas čempionāts .

Piltene, Ventspils novads

19.09.

Plkst. 13:00. Rudens svētki “Ābolu balle” (Jūrkalne) Aizraujošs notikums visai ģimenei Jūrkalnes dabas un atpūtas parkā, Jūrkalne,
“Ābolu balle Rudens saulgriežos”. Rudens saulgriežu tradīcijas un rituāli,
Ventspils novads
amatiermākslas kolektīvu koncerti, jautri danči, lauku labumu un amatnieku tirdziņš,
radošās darbnīcas bērniem, ēdienu gatavošanas meistarklases.

25.09

Miķeļdiena pie Usmas ezera – Usmas pagasta dārzu labumu izstāde publiskajā
pludmalē, Saldus senioru akordeonistu ansambļa “Akords” koncerts.

25.09

Plkst. 18:00 Miķeļdiena lībiešu zvejnieku sētā. Suitu meistarklase “Suito Tārgalē”.
Lībiešu zvejnieku sēta, Tārgale, Ventspils
Uzzināsim visu par suitu tautastērpu un izdziedāsim apdziedāšanās dziesmas kopā ar novads
etnogrāfisko ansambli "Maģie suiti". Izcepsim savu borkanraus’ kā īsts suits.

26.09

Plkst. 19.00 Puzes amatierteātris V. Ozola luga “Trīs, bet ne māsas”.

Užavas tautas nams, Užava, Ventspils
novads

26.09.

Plkst. 13:00 Ķirbju ballīte.

Popes pilskalnā, Pope, Ventspils novads

Usmas Tautas nams, Usma, Ventspils novads

*Pasākumu plāns ir informatīvs, pirms došanās uz pasākumu, lūgums informāciju pārbaudīt ventspilsnovads.lv, visitventspils.com mājaslapas pasākumu
sadaļā!

Ventspils novada pasākumu plāns 2020*
26.09.

Plkst. 10:00 Miķeļdienas gadatirgus.

Ugāles Tirgus laukums, Ugāle, Ventspils
novads

Izstādes

Līdz 20.septembrim apskatāma mākslinieces Janas Gruntmanes izstāde “Akti”.

Sporta un kultūras centrā Zūras, Zūras,
Ventspils novads

Datums

Notikuma īss apraksts

Vieta

3.10.

Senioru dienas pasākums

Tārgale

10.10.

Amatierteātra “Vāruve” 10 gadu jubileja

Zūru pamatskola

31.10.

Zlēku amatierteātra 90 gadu jubileja

Zlēkas

Datums

Notikuma īss apraksts

Vieta

11.11.

Lāčplēša dienas lāpu gājiens

Puze

18.11.

Novada Latvijas gadadienai veltīts pasākums

Piltene, Zlēkas, Užava, Tārgale, Pope, Ziras

28.11.

“Bez maskām”, novada amatierteātru saiets

Zlēkas

Datums

Notikuma īss apraksts

Vieta

15.12.

Ventspils novada kultūras darbinieku tikšanās gada nogalē “Brīdi pirms…”

Piltene

31.12.

Jaungada balle

Piltene, Zlēkas, Užava, Tārgale, Pope, Ziras

Oktobris

Novembris

Decembris

*Pasākumu plāns ir informatīvs, pirms došanās uz pasākumu, lūgums informāciju pārbaudīt ventspilsnovads.lv, visitventspils.com mājaslapas pasākumu
sadaļā!

