Durbes pilsētas svētki “Durbei-125”
“LAIKS. CILVĒKI. NOTIKUMI.”
23. -29.jūlijs
Datums Vieta/laiks
Laiks
23.07.
Durbes centrā
pie pilsētas karoga plkst. 19.00
(Slikta laika apstākļos Durbes k/n.)
24.07.
Durbes k/n plkst. 19.00

25.07.
26.07.
27.07.

Starts pie Durbes k/n plkst. 21.00
Durbes k/n plkst. 18.00
Durbes ev.lut. baznīca plkst. 19.00
Stadions
plkst. 17.00
plkst. 21.30
plkst. 22.30
Durbes pamatskolas sporta zāle
plkst. 10.00
Stadions
no plkst.10.00

Stadions
10.00-16.00

28.07.

Pulcēšanās pie Durbes k/n plkst.
12.00
plkst. 13.00
plkst. 13.00-15.00
plkst. 15.00
plkst. 16.00 Pulcēšanās pie veikala
“Lindale”

Pasākums
-Svētku atklāšana kopā ar Dunalkas k/n VIA.

-Vecpils s/n amatierteātra izrāde “Dullās māsas” un Dunalkas
k/n amatierteātra izrāde “Un sākas viss no gala…” Režisore
Solvita Aigare
-Nakts orientēšanās sacensības
-Imanta Dāvidsona filmu apkopojums-izlase “Durbes pilsētas
svētku interesantākie notikumi”. Ilgums 2,5h
-Dziedātājas Ievas Sutugovas koncerts
-Futbola sacensības
-Nakts basketbola sacensības
-“Greentrial” nakts šovs
-Durbes novada kauss Novusā

-Amatnieku un mājražotāju tirdziņš
-Durbes novada čempionāta noslēdzošais posms Pludmales
volejbolā
-Spēka, izturības un ātruma sacensības “Powe House Summer
Games”
-Loka šaušana gan bērniem, gan pieaugušajiem
-Vertikālā virvju trase- SIA “Elinci” gan bērniem, gan
pieaugušajiem
-Piepūšamās atrakcijas bērniem
-Sejiņu apgleznošana, hennas zīmējumi( maksas)
-Izjādes ar poniju, zirgu (maksas)
-Avon piedāvājumi- bērniem baloni, uzlīmes, attēlu
krāsošana

-Ratiņu parāde un stafete ar uzdevumiem stadionā
-Mazuļu rāpošanas konkurss
-Netradicionālās sportiskās aktivitātes bērniem un
pieaugušajiem
-Balvu izloze aktivitāšu dalībniekiem
-Visi mīļi aicināti pastaigā pa Raiņa ielu ar pieturas vietām
dažādos vēstures laika posmos (pastaigas dalībnieki aicināti

ģērbties Durbes pilsētas ģerboņa krāsās- zilā, sudraba,
baltā)kopā ar Liepājas Cirku “Bez temata”
-Durbes vēstures foto izstādes atklāšana veikala “TEV” logos
(viens no pieturas punktiem pastaigas laikā)
Pilskalns
plkst.18.00
plkst. 19.00
plkst. 21.00
plkst. 22.30

29.07.

plkst. 24.00
Durbes ev.lut. baznīca plkst. 9.00

Pie Durbes k/n
plkst. 15.00

-Konkursa ”Mans Labais kaimiņš” dalībnieku godināšana
-Grupas “Klaidonis” koncerts
-Sievu nešana kalnā “Uznes mani pilskalnā”
-Zaļumballe ar grupu –Viktors Ellers, Agnese Jēkabsone,
Normunds Kalniņš, Roberts Dinters, Māris Zīlemanis
-Uguņošana
-Svētkiem veltīts dievkalpojums

-Kūku konkurss “Durbes pilsētai dzimšanas dienā!”
-Svētku noslēgums

Informācija par svētku norisi un aktivitātēm pa tel. 29360509 /Daira Veilande/
Tirgotājiem pieteikšanās pa tel. 28835821 /Gita Tauriņa/

* Svētku laikā (sestdien 28.07.) darbosies ēdināšanas uzņēmums

