Datums
5.-13.03.

Pasākums

Kontakti

Liepājas starptautiskais Pianisma Zvaigžņu festivāls

Koncertzāle
„Lielais dzintars”,
Radio iela 8, Liepāja
www.lso.lv

“Liepājas Starptautiskais Zvaigžņu Festivāls” norisināsies jau 24. reizi un šogad
tas iemirdzēsies ar jaunu vērienu, piedāvājot septiņus daudzveidīgus mūzikas
vakarus koncertzālē "Lielais dzintars".

19.03.

Lielie Rozentāla skriešanas svētki
Latvijā vēl nebijis skriešanas sezonas atklāšanas pasākums. Skrējiens savu
nosaukumu ieguvis par godu slavenajam latviešu vecmeistaram J. Rozentālam,
kuram 2016. ir 150. jubilejas gads. Skrējiena distances - 400 m, 800 m, 2 km, 5
km un 10 km - vīsies cauri Saldus pilsētas centram, ļaujot skrējējiem paraudzīties
uz Saldus vijīgajām ieliņām un omulīgajiem namiņiem Rozentāla acīm.

2.04.

30.04.

Izstāde “Ražots Saldū”

Saldus,
www.turisms.saldus.lv

Jau piekto gadu Saldus TIKS centra aicina uz izstādi “Ražots Saldū”, kurā vietējie
uzņēmēji, biedrības, iestādes un pagastu pārvaldes apmeklētājus iepazīstina ar savu
piedāvājumu. Paralēli tiek piedāvātas gardumu degustācijas, kultūras programma,
atrakcijas un aktivitātes gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Saldus
www.turisms.saldus.lv

Pavasara palu šovs „Lido zivis Kuldīgā” Kuldīgas Pilsētas dārzā

Kuldīga
www.kuldiga.lv

Kad Kuldīgā virs rumbas sāk lidot zivis, ar steigu jābrauc uz pavasara palu šovu
„Lido zivis Kuldīgā”, kur var kustēties un lustēties, cienāties ar zivju zupu, izzināt
vidi un jautri atklāt jauno tūrisma sezonu.

Datums
6.-07.05.

Pasākums
Ātruma festivāls “Rallijs Kurzeme”
Ļaujies adrenalīnam motosporta dzīves centrālajam notikumam – Ātruma
festivālam “Rallijs Kurzeme 2016”, kurā piedalīsies dažādu valstu autosportisti!

07.05.

Liepājas 7. Tvīda brauciens
Kā katru gadu Liepājas tūrisma sezona tiks atklāta ar tradicionālo Tvīda
braucienu, kurā ikviens laipni aicināts piedalīties, tērpjoties atbilstoši 30. gadu
modei un attiecīgi izrotājot arī savu velosipēdu.

14.05.

Saldus pilsētas svētki
Jau tradicionāli maija trešajā sestdienā tiek svinēti Saldus novada svētki, kas
šogad, pilsētas un J. Rozentāla jubilejas gadā, tiks izcelta Saldus pilsēta.
Koncerti, tirgošanās, atrakcijas, pārsteigumi – tas viss gaida saldajā pilsētā!

21.-22.05.

Liepāja
www.liepaja.travel

Ventspils
www.visitventspils.com

Saldus
www.turisms.saldus.lv

Līvas ciema svētki
Liepājas Promenādē svinēs gada lielākos latviešu tradicionālās kultūras
mantojuma “Līvas ciema” svētkus, kuros ikvienam būtu iespēja uzzināt,
izmēģināt, piedalīties, nogaršot un iegādāties. Apmeklētājus gaidīs daiļamata
meistari “Līvas tirgū”, muzikanti tautas mūzikas festivālā “Līvas upe”, dziesmu,
deju un amatu meistari uz lielās skatuves un “Liepājas Meistaru ielā”.

21.-22.05.

Liepāja
www.rallykurzeme.lv

Velo un tūrisma sezonas atklāšana
Ar sezonas atklāšanu, aktīvu darbošanos uzsāk Ventspils Piejūras brīvdabas
muzejs, Amatu māja, Ventspils Piedzīvojumu parks un Ventspils TIC. Ventspils
Piedzīvojumu parkā ventspilniekiem un pilsētas viesiem tiks atklātas jaunas
dažādas atrakcijas, bet Ventspils Tūrisma informācijas centrs nāks klajā ar jaunu
un interesantu Ventspils naudas Ventu kampaņu. Visas dienas garumā dažādas
aktivitātes un Latvijā populāru mūziķu uzstāšanās.

20.-21.05.

Kontakti

Liepāja
www.liepajaskc.lv

Talsu Rallijs
Talsu rallijs, kā stabila tradīcija, ir plaši atpazīstams ar saviem tradicionālajiem
ātrumposmiem, taču katru gadu tā organizētāji cenšas skatītājus pārsteigt ar ko
jaunu. Pēdējos gadus viens no ātrumposmiem notiek pašā Talsu pilsētā, kas ir
īpaši aizraujošs sporta notikums. Tas ir īsts izaicinājums un pozitīvu emociju
caurstrāvots pasākums gan sportistiem, gan skatītājiem, gan tā sponsoriem.

Talsi
www.talsi.lv,
www.rallytalsi.lv

Datums

Pasākums

28.05.

Vikingu festivāls “Seeburg” Grobiņā
Pasākuma laikā notiek seno kaujas mākslu paraugdemonstrējumi, darbojas
amatnieku un tirgotāju apmetne. Apmeklētājiem tiek demonstrēti vikingu perioda
ieroči, apbruņojums un stāstīts par cīņu tradīcijām. Visas dienas laikā gan
lieliem, gan maziem tiks piedāvāta daudzveidīga atpūtas un izklaides
programma. Grobiņas ūdenskrātuvē apmeklētājus vizinās vikingu laivas.
Tradicionāli festivāls sestdienas vakarā, pirms gaismas un uguņošanas šova,
noslēgsies ar senas kaujas imitāciju, kurā piedalīsies visi vikingu festivāla
dalībnieki.

28.05.

Velofestivāls „Eiropa. Kuldīga. Domā zaļi!”
Lielākais nekomerciālais velofestivāls Latvijā ar velobraucieniem gan dienā, gan
naktī. Nesteidzīgs atpūtas un izklaides brauciens ģimenēm un visiem, kuriem
patīk braukt ar velosipēdiem un baudīt dabas burvību.

29.05.

Jaunauces pils dārza svētki
Svētkos prezentēs autentiski darinātus 19. gs. balles tērpus, skanēs opermūzika
solistes Elīnas Zālītes izpildījumā. Svētki būs īsts noskaņu baudījums ar iespēju
malkot kafiju pils dārzā un iejusties pāris gadsimtus senās pagātnes noskaņās.

4.06.

Kuldīga
www.velokuldiga.lv

Jaunauce, Saldus novads
www.jaunaucespils.lv

Talsi, Tiguļkalns,
www.arpasaule.lv

Krāsainās Slīteres ceļotāju dienas!
Krāsas, krāsošana un pārkrāsošana: maršruti un nodarbības dažādām vēlmēm
vietējo un viesu gidu pavadībā: ar kājām, auto, laivām, velosipēdiem.
Vietējie ēdieni un tradīcijas.

5.06.

Grobiņa
www.grobinasturisms.lv

Brīvdabas koncerts “Ārpasaules mūzika Tiguļkalnā” Talsos
Piekto gadu Pasaules mūzikas un mākslas fonds aicina uz brīvdabas sajūtu
koncertu Tiguļkalnā Talsos. Koncerta mākslinieciskās idejas autors ir
komponists un izpildītājs Raimonds Tiguls, kas dzimtās pilsētas augstākajā
virsotnē ozolu ielokā radījis vietu, kur skaņās un izjūtās sasaukties dažādu tautu
mūzikai.

4.-5.06.

Kontakti

Kolkas pagasts, Dundagas
novads
www.sliteresdiena.wordpress.com

Liepājas pusmaratons
Pasākums ikvienam – ģimenei, darba kolēģiem, draugiem un visiem sporta
entuziastiem, kas dod iespēju iesaistīties sportiskās aktivitātēs, izvēloties
skriešanas distanci atbilstoši katra varēšanai. Pat mazuļiem – rāpotājiem ir sava
10 metru trase.

Liepāja
www.liepajaspusmaratons.lv

Datums

Pasākums

1.-2.07.

Talsu pilsētas svētki “Vasaras vidus svinēšana”
Pirmajā dienā pirmoreiz viesi būs gaidīti sajust un saklausīt koncertu Talsu ezerā,
kur Frenka Sinatras dziesmas izpildīs Daumants Kalniņš un Jelgavas Bigbends.
Vakara odziņa - Nakts pastaiga 19.un 20. gs. mijas stilā, kuru noslēgs noskaņu
koncerts Radošajā sētā. Savukārt otrajā dienā Pilsētas laukumā būs tirgus rosība
Amatnieku tirdziņā. Visas dienas garumā uz lielās skatuves priecēs jauni un
atpazīstami mūsu pilsētas talanti, vakarā - Aijas Andrejevas koncerts un balle
kopā ar Ivo Fominu un DJ Robertu Lejasmeijeru līdz rīta gaismai. Kā ierasts būs
arī svētku gājiens, aktivitātes bērniem, nakts skrējiens, orientēšanās un
makšķerēšanas sacensības, sports un citi pārsteigumi!

2.07.

Zvejnieksvētki Rojā
Viens no šīs vasaras jautrākajiem notikumiem. Koncerti, sporta spēles, Jūras
valdnieka vizīte, citas aktivitātes visas dienas garumā un dejas smilšainajā
pludmalē līdz pat rīta gaismai. Vizināšanās ar kuģīšiem, laivām un jahtām.

10.07.

Ventspils
www.visitventspils.com

Rojas pludmale un tās
apkārtne, Rojas kultūras
centrs

www.jurassvetki.lv

Jaunmoku pils 115 gadu jubileja un Baha kamermūzikas festivāls
Pils jubileja tiks atzīmēta ar Dārza svētkiem pils parkā, izstādēm, aktivitātēm,
sīkumu, rokdarbu un interesantu ēdamlietu tirdziņiem, radošām darbnīcām,
aktivitātēm dabā, koncertiem un vēl visu ko. Vakarā – tradicionālais Baha
mūzikas fonda organizētais kamermūzikas koncerts Muižas ēkas Kolonnu zālē.

14.-17.07.

Saldus
www.tursisms.saldus.lv

Jūras svētki
Ventspilī Jūras svētkus svin pa īstam, kā jau tas pienākas pilsētai pie jūras. Tie ir
svētki tiem, kas zina, ko nozīmē jūras sāļums, vējš burās un atgriešanās mājās.
Tie ir svētki, kuros atceras radus, draugus un darba biedrus, kuri nu jau kuģo pa
debesu jūrām. Jūras svētku visdažādākās noskaņas valdīs gan Ostas ielas
promenādē, gan teātra namā „Jūras vārti”, gan Livonijas ordeņa pils pagalmā,
gan laukumā pie Pārventas bibliotēkas un noslēgsies ar jautru balli Reņka dārzā.

9.07.

Talsi
www.talsi.lv
www.talsutautasnams.lv

Saldumu svētki un gaisa balonu festivāls
Jūlija pirmajā sestdienā Saldus Kalnsētas parkā “spietos” saldumu ražotāji,
amatnieki un mājražotāji, lai apmeklētājus priecētu ar savu piedāvājumu. Ikvienu
priecēs dažādu mākslinieku koncerti uz lielās skatuves, bet pļaviņas blakus
Cieceres upei pārvērtīsies īstā pasaku zemē mazajiem svētku viesiem –
atrakcijas, rotaļas, iespējas samīļot dzīvnieciņus, radošās darbnīcas. Svētkus
kuplinās arī gaisa balonu festivāla norises.

9.07.

Kontakti

Kuldīgas pilsētas festivāls „Dzīres Kuldīgā”.
Festivāls jūlija trešajā nedēļā notiks jau 21.reizi. Sava veida esošo un bijušo
kuldīdznieku un ar Kuldīgu saistīto cilvēku salidojums, ko nevar vārdos izstāstīt.
Tas jāredz, jāsajūt un jāpiedzīvo pašam!

Jaunmoku pils
www.jaunmokupils.lv

Kuldīga
www.kuldiga.lv

Datums
15.-17.07.

Pasākums
Rožu svētki Tukumā
Svētkos tiks veidoti krāšņi floristu darbi un uzplauks pilsētas balkoni. Darbosies
Mākslinieku iela un radošās darbnīcas. Pašmāju amatiermākslas kolektīvu un
Latvijā populāru mākslinieku danči un dziesmas. Rožu svētkos neiztikt arī bez
lielā rožu vainaga, kurā ikviens varēs ievīt savu rozīti, kā arī pasākumiem rožu
dārzā „Rozītēs”. Būs arī sportiskas aktivitātes: Tukuma Rožu kauss motosportā,
orientēšanās sacensības ģimenēm, kā arī iemīļotais trakais nobrauciens „Rožu
vāģis”. Pozitīvas emocijas ar krāsainajām strūklakām un gaisa baloniem, un vēl
daudzi citi pasākumi un pārsteigumi.

15-17.07.

Kino, mākslas un kultūras festivāls „ROJA`L”
Festivālā trīs dienu un nakšu garumā tiek rādīts latviešu un ārzemju režisoru
kino, norisinās jauno Baltijas valstu kino režisoru filmu konkurss. Dažādu
mākslas izstāžu atklāšana. Festivāla noslēgumā – dzīvās mūzikas koncerts Rojas
pludmalē un pēc tā pasaules klasikas filmu seansi uz lielā, piepūšamā ekrāna.

27.-31.07.

“Summer Sound 2016”
Liepājas pludmalē divu dienu garumā festivāls pulcē tūkstošiem cilvēku, kuri
bauda kvalitatīvu mūziku ārvalstu un pašmāju mākslinieku izpildījumā. Festivāla
pludmales un parka teritorijā valda jautra un sirsnīga atmosfēra.

5.-7.08.

www.draugiem.lv/rozusvetki
www.facebook.com/Rožusvētki-Tukumā

Ventspils
www.visitventspils.com

Roja
www.rojal.lv

Sabiles Vīna svētki
Jau 18. gadu pēc kārtas ar lielu apmeklētāju plūsmu pilsētas ieliņās un sētās
Sabile svin Vīna svētkus. Tie ir svētki ar odziņu tāpat kā pati pilsēta. Svētku
moto - „Skurbums pāriet, dullums ne!” katru gadu nešaubīgi tiek apliecināts, jo
neparastos svētkus veido nebeidzamais prieks, jautrība, sirsnīgais humors un
ikviena apmeklētāja līdzdalība.

29-30.07.

Tukuma pilsēta, Pūre un
rožu dārzs „Rozītes”
www.tukums.lv

Baltijas jūras reģiona valstu motobraucēju salidojums
“Kurland Bike Meet 2016”
Ik gadus pasākumā Latvijas Motoklubu asociācija aicina piedalīties Latvijas
motosporta dalībniekus, jauniešu un bērnu mazmoto sporta federāciju, triku
meistarus un motoklubus no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Somijas, Zviedrijas,
Baltkrievijas, Anglijas, Norvēģijas, Dānijas un MC no visas Latvijas. Pasākums
ik gadu pulcē ap 2000 motociklistus no visas Latvijas un ārvalstīm. Krāšņs
izvēršas motociklu parādes brauciens pa Ventspils ielām. Pasākuma laikā ir
iespējams nofotografēties ar motobraucējiem, vērot moto komandu prezentācijas.
Pasākuma vakara programma ar dažādu mākslinieku piedalīšanos notiek Piejūras
kempingā līdz pat rīta gaismai.

21.-23.07.

Kontakti

Sabile
www.sabile.lv

Liepāja
www.summersound.lv

Ventspils pilsētas svētki 726
Pirmajā augusta nedēļā Ventspils aicina visus uz pilsētas 726.dzimšanas dienu.
Svētkos - tradicionālais Baltijas Ziedu paklāju festivāls un svētku gājiens, dažādi
muzikāli priekšnesumi visas dienas garumā Ostas ielas promenādē, Rātslaukumā,
Dzirnavu laukumā, Lielajā laukumā, kā arī dažādi sporta pasākumi un balle
Reņķa dārzā.

Ventspils
www.visitventspils.com

Datums

Pasākums

Kontakti

13.08.

Viduslaiku svētki Jaunpilī

Jaunpils
www.jaunpilspils.lv

Šajos svētkos ikvienam tiks dota iespēja iejusties viduslaiku dzīvē, klausoties
viduslaiku mūziku, skatoties dejas un piedaloties dažādās viduslaiku spēlēs, kā
arī pašiem ietērpties viduslaiku tērpos un sajusties kā no viduslaikiem.

13.08.

Dižmāras gadatirgus “Uzziedi Talsos !”
Dižmāras gadatirgus lustes ar Umukumuru, svētku koncertiem, amatnieku
tirdziņiem un dižošanos. Būs ko redzēt, būs ko sajust Talsu Draugu dienās, šoreiz
Lietuvas Prieņu novada zīmē. Īpašais pārsteigums – Gaisa balonu festivāls.
Kurzemē pirmo reizi – pasaules populārāko kinofilmu un mūziklu brīvdabas
koncerts “Tā nav dzīve, tas ir kino” Sauleskalna estrādē.

20.08.

20.08.

Jaņa Rozentāla ielas svētki
J. Rozentāla svētku gada ietvaros neformālā, jautrā un baudāmā atmosfērā pirmo
reizi tiks svinēti Rozentāla ielas svētki. Visas dienas garumā apmeklētājus
priecēs radošās darbnīcas, koncerti uz salmu skatuves, ielu mākslinieki, tirdziņi,
vakarā notiks krāsu ballīte, brīvdabas kino un dejas līdz vēlai naktij.

Saldus
www.turisms.saldus.lv

Šlokenbekas muižas svētki un Taku skrējiens „Stirnu buks”

Šlokenbekas muiža
www.stirnubuks.lv
www.slokenbeka.lv

Divi pasākumi vienā, kuri apvieno aktīvos un radošos muižas viesus.

20.08.

4.09.

Prāta vētras” koncerts "7 soļi svaigā gaisā"
Grupa Prāta Vētra ir īpaši gandarīta paziņot par koncerta rīkošanu Liepājā.
“Mums ir tiešām no sirds liels prieks, ka varam atgriezties vēju pilsētā ar solo
koncertu, kāds Liepājā nav bijis vairāk kā 10 gadus! Jau šovasar Rīgas koncertā
sapratām, ka vēlamies atkārtojumu un tāpēc ļoti gaidīsim Liepājas koncertu sarīkosim kārtīgu prāta vētru ar 7 soļiem svaiga gaisa!” savā priekā dalās Renārs
Kaupers.

Pagastu diena Piejūras brīvdabas muzejā
Pagastu dienā muzejā ierodas visu pagastu un Piltenes pārstāvji, lai izrādītu gada
laikā radīto, dalītos zināšanās un prasmēs, cienātu ar gardiem ēdieniem un
dzērieniem, iepriecinātu ar dziesmām un dejām .

1.10.

Septītie Kafijas un tējas svētki
Svētki kuru laikāiespējams nobaudīt izslavēto ozolzīļu kafiju un nobaudīt daudz
dažādu tēju, kā arī radošai padarboties kādā no aktivitātēm.

3.-26.12.

15.-28.12.

Ventspils
www.visitventspils.com

Kuldīga
www.kuldiga.lv

Kandava
www.visitkandava.lv

Ziemas festivāls „Notici brīnumam!” un Ziemassvētku tirdziņš
Ziemassvētku gaidīšanas laiks Kuldīgā ar Ziemassvētku tirdziņu Rātslaukumā,
kur iegādāties Kuldīgas labumus, saldumus, dāvanas un citas noderīgas lietas sev
vai dāvināšanai.

Kuldīga
www.kuldiga.lv

Ziemassvētku Dāvantirgus Kandavā

Kandava
www.visitkandava.lv

Kandavas novada un Latvijas amatnieku darbi vienkopus.

1.01.
2017

www.pratavetra.lv

Hercoga Jēkaba gadatirgus Pilsētas dārzā.
Lielajā mandelē kuldīdznieki rādīs, ka prot atpūsties ar vērienu. Ļaudis no visiem
13 Kuldīgas novada pagastiem andelēsies, dižosies, štovēs, šmorēs un kumēdiņus
rādīs. Brauc nobaudīt Kuldīgas labumus, iegādāt dabas veltes un amatnieku
darinājumu!

29.10.

Talsi
www.talsi.lv,
www.talsutautasnams.lv

Jaunā gada karnevāls Jaunpils pilī
Karnevāls ir jau kļuvis par tradīciju un kopā vieno radošus un izdomas bagātus
cilvēkus. Karnevālā katru gadu ir cita tematika, mūzika un priekšnesumi, kas
aicina atgriezties Jaunpils pilī katru gadu.

Jaunpils
www.jaunpilspils.lv

