Lielākie pasākumi Kuldīgas novadā 2020. gadā
Janvāris
17. janvārī – konkursa “Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku gada balva 2019”
uzvarētāju apbalvošana.
18. janvārī – Starptautiskās vieglatlētikas sacensības “Kuldīgas Katrīnas kauss”
Kuldīgas vieglatlētikas manēžā.
20. janvārī – 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākumi.
Februāris
1. februārī – Kuldīgas novada atklātās ziemas sporta spēles Kuldīgas sporta bāzēs.
12. februārī – Ēnu diena.
16. februārī – Skriešanas seriāls “Noskrien ziemu”.
Marts
16.–22. martā – Restorānu nedēļa “Taste Kuldīga”.
25. martā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena Kuldīgas novadā.
19. martā – Kuldīgas novada lasītāju kluba 2. saiets.
Aprīlis
2. – 3. aprīlī – starptautiska zinātniska konference “Kurzemes un Zemgales
hercogistes laiks – unikāls periods pasaules vēsturē”.
12. aprīlī – Lieldienu pasākumi Kuldīgas novadā
15. aprīlī – starptautisks seminārs “Partnerības un biznesa modeļi” projekta “Ainava
pilsētā” (UL2L) ietvaros.
25. aprīlī – Pavasara palu šovs “Lido zivis Kuldīgā” Kuldīgas Pilsētas dārzā.
No 27. aprīļa līdz 3. maijam – 11. starptautiskais Kārļa Davidova čellistu konkurss
un “Čella svētki Kuldīgā”.
30. aprīlī – labāko skolēnu svinīgā pieņemšana pie Kuldīgas novada Domes
priekšsēdētājas.
Maijs
1. maijā – kulturālo kartupeļu stādīšanas talka un vides objekta “Vēl daudz lielāks
galds virs mana galda” iesvētīšana Pārventas parkā.

2.-3. maijā – Jāņa Baukša piemiņas kausa izcīņa riteņbraukšanā Kuldīgā.
4. maijā – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienas svinīgais
pasākums Rātslaukumā.
16. maijā – Muzeju nakts Kuldīgas novadā.
16. maijā – XII Latvijas skolēnu dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerts Kuldīgas
novadā.
23. maijā – Pažarnieku svētki Kabilē.
23. maijā – Torņu sasaukšanās Vārmē.
23. maijā – Kuldīgas Velofestivāls.
30. maijā – V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 100 gadu jubileja un absolventu
salidojums.
Jūnijs
5. – 7. jūnijā – Starptautiskais burdona festivāls suitu zemē.
6. jūnijā – Ģimeņu svētki Pilsētas dārzā.
6. jūnijā – Vārmes estrādes “Liepu birzs” vasaras sezonas atklāšanas koncerts un
zaļumballe.
6. jūnijā – 4. kapelu saiets Snēpelē.
14. jūnijā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena Kuldīgas novadā.
20. jūnijā - Deju uzvedums “Saule grieza zelta riņķi” Kuldīgā.
21. jūnijā – 10. Emīla tirgus ar 17 sieriem un vēžiem Ēdoles pilī.
23. jūnijā – Līgo vakars Pilsētas dārzā un pagastos.
28. jūnijā – Latvijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā grupas braucienā.
Jūlijs
3. jūlijā – brīvdabas koncerts “Kartupeļu Ziedonis” Kuldīgā.
6. – 12. jūlijā – skolēnu dalība XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos
Rīgā.
11. jūlijā – Nakts četrcīņa.
17.–19. jūlijā – Kuldīgas pilsētas festivāls “Dzīres Kuldīgā”.
18. jūlijā – peldēšanas sacensības atklātos ūdeņos “Peldam Vilgālē” Kurmāles
pagastā.
24. – 26. jūlijā – Latvijas baptistu 9. Dziesmu svētki.
25. jūlijā – Ķikuru ezera svētki Turlavas pagastā.
25. jūlijā – 20. Starpnovadu senioru saiets un Annas diena Gudenieku pagasta Basos.
Augusts
1. augustā – Kuldīgas novada atklātās 12. vasaras sporta spēles.
8. augustā – 15. Kuldīgas pusmaratons.
8. augustā – pasākums “No jēriņa līdz teķim, no dzīpara līdz deķim” Snēpelē
15. augustā – Ģimenes diena Rumbas pagastā.
14. un 15. augustā – “Mana ģitārspēle vasarai” Vārmē.
15. augustā – Kuldīgas pikniks pie Māras dīķa.
15. augustā – Olu festivāls Ēdolē.

22. augustā – Rendas svētki un Rendas estrādei – 10 Rendā.
22. augustā – vienas dienas kafejnīcas Basos, Alsungā un Jūrkalnē.
28. augustā – 12. Kuldīgas novada pedagogu konference.
Septembris
1. septembrī – Zinību diena novada skolās.
5. septembrī – Ražas svētki “Jautrā mašīntalka” Padures pagastā.
11. septembrī – pensionēto skolotāju svinīgā pieņemšana pie Kuldīgas novada
Domes priekšsēdētājas.
19. septembrī – Rudens gadatirgus Vārmē.
19. septembrī – Baltu vienības diena Kuldīgā.
Oktobris
3. oktobrī – Hercoga Jēkaba gadatirgus Pilsētas dārzā.
9. – 11. oktobrī – starptautiskais skatuves mākslas festivāls “Teātris ir visur
Kuldīgā”.
24. oktobrī – E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas 75 gadu jubileja un absolventu
salidojums.
31. oktobrī – Leģendu nakts Pelču pilī
Novembris
11. novembrī – Lāčplēša dienas pasākumi Kuldīgas novadā.
18. novembrī – Kuldīgas novada Goda balvas pasniegšanas ceremonija un svētku
koncerts, Gaismas ceļš u.c. pasākumi.
29. novembrī – gaismu iedegšana Ziemassvētku eglītē Rātslaukumā
Decembris
11. decembrī – Kuldīgas Galvenajai bibliotēkai – 100.
12. decembrī – Eņģeļi pār Latviju Rendā.
31. decembrī – Jaunā gada sagaidīšanas svinības Kuldīgas novadā.

