
PILSĒTAS SVĒTKI VENTSPILĪ Sestdiena 3. augusts 
 

08:00                Pilsētas svētku gadatirgus /Vecpilsētas tirgus laukums/ 
11:00                Svētku gājiens /maršruts – Lielais prospekts posmā no Katoļu līdz Brīvības ielai/ 

Gājienu pavada Latvijas Universitātes pūtēju orķestris (dir. Jānis Puriņš), Liepājas BJC un LMMD 
pūtēju orķestris ‘’Liepāja’’ (dir. Valērijs Šestilovskis), pūtēju orķestris ‘’Ventspils’’ (dir. Dainis 
Brauns) 

12:00-20:00      Sporta pasākums ”Raita Silarāja kauss 3x3 basketbolā 2019” /Ventspils Tehnikuma 
teritorija/ 
12:00- 20:00      Senās darbnīcas pa ceļam /Livonijas ordeņa pils pagalms/ 

Pils pagalmā darbojas kalējs, zīlnieks, podnieks, trebušeta meistars , rotu meistari u.c. 
Livonijas ordeņa pils ekspozīcija un izstāžu zāle atvērta apskatei līdz plkst.20:00 
Biļešu cena - € 1,50; 3,00. 

13:00                 Ielu mākslas festivāls ar sienas Graffiti apgleznošanu “Super VIVA Street Art Jam 
Sessions” /Skeitparkā/ 

Konkursa “Super VIVA Street Art Jam” uzvarētājs realizē savu darbu uz skeitparka rampas 
sienas street-art tehnikā. Ielu mākslas meistarklases kopā ar “DrawOrgy”. Pie DJ pults Ozols. 

13:00 - 16:00   Gastronomiskais ceļojums no rietumiem, austrumiem līdz dienvidiem un ziemeļiem. 
"Ēd, dzer, baudi" /Amatu māja/ 

               Biļešu cena € 0,50; 1,00 
13:00 – 16:00      Festivāls “Random Republika” 2019 /Jauniešu mājas pagalms/ 

Zinātnes un tehnoloģiju muzejs “Kurzemes Democentrs” ar radošām darbnīcām un interaktīvo 
spēli Escape Box, brīvdabas spēles, radošas meistarklases, lielformāta mākslas objekti, mini 
futbols. 
Ieeja bez maksas. 

13:00 – 16:00    Digitālie svētki /Rātslaukums/ 
Radošās tehnoloģiju darbnīcās un daudzveidīgas interaktīvās aktivitātes. 
Lāzerpeintbols, virtuālās realitātes aktivitātes, ilūzijas un antigravitātes telpa, profesionālo 
radiovadāmo mašīnu trase, Helio spēles un aktivitātes uz skatuves 3 zonās – viesistabā, Kiviča 
vannā un atpūtas zonā, senās datorspēles un retro spēļu konsoles, EDIC Ventspils telts. 
Ventspils Digitālā centra radošās tehnoloģiju darbnīcas - roboti, 3D pildspalvas, konstruktori, 
ielektroniskās kartiņas, Pixel māksla, slēpņošanā u.c. 

13:00 – 16:00    Grāmatu svētki / Tirgus iela un Laukums pie Galvenās bibliotēkas ieejas / 
  Grāmatu tirdzniecība, Brīvdabas lasītava. 
  Muzikālā programma - Edgars Pujāts. 

14:00             Grāmatu autoru sveikšana un literārā konkursa “Ventspils skan” uzvarētāju sveikšana. 
  
13:00-16:00   Atvērto durvju dienas uz prāmja Stena Flavia /Ventspils pasažieru termināls/ 
                              Ekskursija pa prāmi un iespēja nofotografēties ar kapteini.  
13:00 – 17:00  Svētku koncerts “Mūzikas plenērs” /Lielais laukums/ 
                                Muzicēšana brīvā dabā, apvienojot skaņas un atmosfēras saspēles nianses. 
13:00-14:00     Projekts ‘’ZeMe’’ 

DJ Monsta un koklētāja Laima Jansone. Programma ir jaunākais izaicinājums – latviešu 
tradicionālās tautas mūzikas atvērtība elektronikas skaņu vibrācijām, ritmiem un senās kultūras 
vērtībai. 

14:30 – 16:00 Saules Mūzika 
Sauļus Petreiķa (Saulius Petreikis) koncerts. Sauļus  ir multiinstrumentālists, kurš koncertā 
spēlēs 12–15 dažādus pūšamos instrumentus. Mākslinieks uzstājas kopā ar grupu (ģitāra, vijole, 
basģitāra, taustiņinstrumenti, bungas). 

16:00-17:00   Vieglas un aizraujošas melodijas ragu mūzikai 
Muzicē Latvijas Universitātes pūtēju orķestris. Diriģents Jānis Puriņš. 

13:00 – 17:00  Bērnu laukums “Šis un tas - viss kaut kas” /Dzirnavu laukums/ 
Radošās darbnīcas un interaktīvi objekti no “Tehno Annas pagrabi”, “Aspired” un “Petra.lv”. 
Grafikas darbnīca un atjautības spēles. 
Dirty Deal Teatro brīvdabas izrāde bērniem “Blēņas un pasakas”. Muzikāla programma. 
Pasākumu vada Ufo. 

13:00-02:00     Rozmarijas skatuve /Amatnieku laukums/ 
Piedalās- Ņikto (Rīga), Phlox (Igaunija), тпсб (Krievija), Lali Puna (Vācija) 
DJ Henriks Eliass Zēgners 
Satori dzejas kabīnes / dušas 



Alus un ēdinātāji. 
17:00 - 20:00   Ceļojums caur vīna dārziem viduslaiku mūzikas skaņās/Livonijas ordeņa pils/ 

Vīna degustācijas, pils vīna ielikšana, viduslaiku spēles dārzā, līksma mūzika (grupa TRAKULA 
–     viduslaiku mūzika, autentiski tērpi un mūzikas instrumenti) 
Biļešu cena - € 1,50; 3,00 

18:00                Pilsētas svētku koncerts. Andrejs Osokins. Latviešu un amerikāņu 
klaviermūzika /Pārventas bibliotēka/ 

Biļetes cena € 3,00. 
18:00 – 20:00      Festivāls “Random Republika”  2019 /Jauniešu mājas pagalms/ 
                             Muzicēs grupas “Blue Jeans Serenade” un “Sudden Lights” 
                             Ieeja bez maksas. 

 
 

OSTAS IELAS PROMENĀDE - DIENAS PROGRAMMA 
19. Starptautiskais ziedu paklāju festivāls “Ziedu melodija” /Ostas ielas promenāde/ 

09:00 – 11:00      Paklājus vērtē žūrija 
11:00 – 14:00      Paklājus vērtē skatītāji 

13:00 – 17:00      Svētku skatuve / centrālā skatuve pie Vecā Spīķera/ 
13:00     Uzstājas Ed Rallidae ar grupu 
14:00     Muzicē grupa „Jēkaba Nīmaņa festivāla orķestris” 

             15:00     Ziedu paklāju festivāla uzvarētāju apbalvošana. 
15:20     Interesantāko gājiena dalībnieku sveikšana, konkursa „Pilsētas rota 2019” laureātu 
godināšana. 
15:30     Muzicē aktieru grupa “Regīna” 
Varis Piņķis – bungas, Gundars Grasbergs – bass, Gatis Gāga – balss, klarnete, Ivars Krasts – balss, 
saksofons, Māris Bezmers – balss, ģitāra, Kaspars Zvīgulis – balss, ģitāra. 
16:00     Muzicē grupa "Kris & Oz"                     

13:00 – 17:00      Militāro vienību un Muitas pārvaldes prezentācijas /laukums pie Policijas ēkas/ 
13:00 – 17:00      Betsafe Baltijas Spēkavīru čempionāts /laukums pie „Govs ceļotājas”/ 
13:00 – 16:00      Latvijas spēcīgākā pilsēta- Ventspils posms /Osta sielas promenāde pie Govs ceļotājas/ 

    Cīņa par Latvijas spēcīgākās pilsētas titulu kā arī individuālas sacensības svaru stieņa 
spiešanā guļus uz atkārtojumu skaitu. 
    Ieeja bez maksas. 

13:00 – 17:00      Ventspils mūziķu con spirito svētku sveiciens /laukums pie Policijas ēkas/ 
13:00     Piedalās Ventspils saksofonu kvartets, metālpūšamo instrumentu ansamblis “Ventspils 
Brass”, vokāli instrumentālais ansamblis “Windy temper”, džeza ansamblis “Intro”, Ventspils 
Jaunrades nama 
vokāli instrumentālais ansamblis “Audiofrag”, Ventspils Junioru bigbends, baltkrievu ansamblis 
“Žuravinka”. 
15:00     Ventspils Nacionālo kultūras biedrību asociācijas programma muzikāli izklaidējoša 
programma  “Laimes Putns”. Programmā pazīstamu krievu un ārvalstu komponistu dziesmas un 
romances, mūsdienu estrādes dziesmas, instrumentālie darbi. Piedalās Ventspils izpildītāji, 
īpašā viešņa - starptautisko konkursu laureāte Jūlija Viļumane. 

17:00 – 18:40      Ventspils Jahtu ostas jauno piestātņu atklāšana /Medņu iela 42/ 

 


