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Bukleta izveidi 
finansiāli atbalsta
Latvijas Republikas
Kultūras ministrija

Biedrība īsteno projektus, gadu gaitā ir izdoti 
kalendāri ar informāciju par vācu arhitektūras 
pieminekļiem, par vācu virtuvi. 2016. gadā 
izdevām vācu dziesmu grāmatu “Pie Dzintara 
jūras” vācu un latviešu valodā, tās atjaunotais 
izdevums iznāca 2020. gadā. Realizējot projektu 
“Muižas vakar un šodien” iepazinām 12 muižas 
Ventspils un Talsu novados un izveidojām galda 
kalendāru 2021. gadam.

Biedrības aktivitātes atsevišķos projektos ir 
atbalstījuši: IFA, BMI, Latvijas Kultūras ministrija 
un Kurzemes NVO centrs, Vācijas vēstniecība 
Rīgā, Vācbaltu savienība, SIA ZIBU, Bucher 
Municipal, Diāna Sveces, Ventspils pilsētas 
dome, Ventspils Kultūras centrs u.c.
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Ventspils Vācu kultūras biedrība dibināta 2003. 
gada 26. novembrī ar mērķi pētīt vācu vēsturi 
Latvijā, Ventspils pilsētā un novadā, popularizēt 
vācu valodu un vācu kultūru un ir Latvijas Vācu 
savienības dalībniece.

Ventspils vācu kultūras biedrība piedāvā iespēju 
apgūt vācu valodu, sniedz gidu pakalpojumus vācu 
valodā. Divas reizes Ventspils tirgus laukumā 
organizējām Maija svētkus „Maifest” un sešas 
reizes ar SIA ZIBU atbalstu veidojām svētkus 
„Oktoberfest”, kas radīja plašu rezonansi Ventspils 
pilsētas kultūras dzīvē. Biedrībā notiek dažādi 
tradicionāli pasākumi visa gada garumā, saskaņā 
ar līdzīgām norisēm Vācijā. Organizējam tikšanās, 
izzinām vācu vēsturi, iepazīstam vācu uzņēmumus, 
kas mūsu valstī darbojas pašreiz. Tiekamies 
saulgriežu pasākumos gan vasarā, gan ziemā, 
akcentējot vācu ieražas, iepazīstot vācu virtuvi. 

Ventspils Vācu kultūras biedrībai ir laba sadarbība 
ar Ventspils augstskolas studentiem, ar Ventspils 
tehnikumu un citām iestādēm un organizācijām 
pilsētā, ar vācu biedrībām Baltijā. Sadarbojamies 
ar Vācbaltu savienību Vācijā, ar senioru interneta 
sarakstes tīklu ESNA Ālenē, ar vācu dziedātājas 
Aleksandras dziesmu izpildītāju Doroteju Loču no 
Pencbergas, ar Tiņģeres, Spāres muižām u.c.

Nozīmīgu darbu biedrībā veic ansamblis 
„Windau”, kas aktīvi darbojas no 2008. gada, 
ansamblī dzied 10 dalībnieces, vadītāja Antra 
Ziemele. Ansambļa repertuārā ir dziesmas vācu 
valodā, un ansamblis labprāt uzstājas dažādos 
pasākumos un koncertos. Jau astoto reizi 
septembrī Ventspils Kultūras centrā organizējām 
tradicionālo koncertu „Mūs vieno vācu dziesma”, 
piesaistot dažādu tautību muzikālos kolektīvus, 
kas izpilda vācu dziesmas un skaņdarbus. 
Ansamblis “Windau” piedalās Baltijas Vācu 
biedrību Dziesmu svētkos, ir viesojies ārzemēs un 
atvērts jebkurai sadarbībai.
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Bērnu un jauniešu seminārs Puzē

Ella Laima Diāna

Biruta Solveiga

Rita Inga
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