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P L Ā N O T O

N O T I K U M U

K A L E N D Ā R S

No 30. augusta līdz 5. septembrim

Pirmdien, 30. augustā
11.00 Līguma parakstīšana par 7 bērnu rotaļlaukumu izveidi Kuldīgas novadā. Norises vieta –
Priedaine.
13.00 Konkursa “Kuldīgas novada uzņēmēju un amatnieku Gada balva 2020” nominantu
apmeklēšana.
Trešdien, 1. septembrī
09.00 Kuldīgas novada Bērnu lietu apakškomisijas sēde. Norises vieta – videokonferences
režīms.
10.00 Kuldīgas novada Administratīvās komisijas sēde. Norises vieta – videokonferences
režīms.
Svinīgie Zinību dienas pasākumi Kuldīgas novada skolās
▪

V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā – plkst. 10.00 pagalmā pie skolas. Skolas kolektīvu
jaunā mācību gada sākumā sveiks Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Artis Roberts.

▪

Kuldīgas 2. vidusskolā – plkst. 9.00 pagalmā pie skolas. Skolas kolektīvu jaunā mācību
gada sākumā

sveiks Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektore Ilze Dambīte-

Damberga.
▪

Kuldīgas Centra vidusskolā – plkst. 10.00 pilsētas estrādē. Skolas kolektīvu jaunā
mācību gada sākumā sveiks Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

▪

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā – plkst. 11.00 pagalmā pie skolas.
Skolas kolektīvu jaunā

mācību gada sākumā

priekšsēdētāja Inga Bērziņa.

sveiks Kuldīgas novada domes
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▪

Skrundas vidusskolā – plkst. 9.00 pagalmā pie skolas. Skolas kolektīvu jaunā mācību
gada sākumā

sveiks Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja vietniece Nellija

Kleinberga.
▪

E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā – plkst. 14.00 pagalmā pie skolas. Skolas kolektīvu
jaunā mācību gada sākumā sveiks Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas
speciāliste Valda Krauze.

▪

Skrundas mūzikas skolā – plkst. 14.00 pagalmā pie skolas; Skolas kolektīvu jaunā
mācību gada sākumā

sveiks Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas

speciāliste Inga Flugrāte.
▪

Alsungas mūzikas skolā – plkst. 12.00 pagalmā pie skolas. Skolas kolektīvu jaunā
mācību gada sākumā sveiks Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektora vietniece
Agnese Buka.

▪

Vilgāles sākumskolā – plkst. 9.00 pagalmā pie skolas. Skolas kolektīvu jaunā mācību
gada sākumā

sveiks Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājas

vietniece Lilita Mačtama.
▪

Snēpelē – plkst. 11.00 pagalmā;

▪

Vārmes pamatskolā – plkst. 10.00 pagalmā pie skolas. Skolas kolektīvu jaunā mācību
gada sākumā sveiks Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas speciāliste Una
Matisone.

▪

Nīkrāces pamatskolā – plkst. 10.00 pagalmā pie skolas. Skolas kolektīvu jaunā
mācību gada sākumā sveiks Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja vietniece Nellija
Kleinberga.

▪

Alsungas pamatskolā – plkst. 9.00 pagalmā pie skolas;

▪

Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolā – plkst. 10.00 pagalmā pie skolas. Skolas
kolektīvu jaunā mācību gada sākumā sveiks Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības
nodaļas metodiķe Aiva Zandere.
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▪

Turlavas pamatskolā – plkst. 10.00 pagalmā pie skolas. Skolas kolektīvu jaunā mācību
gada sākumā sveiks Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Santa
Dubure.

▪

Ēdoles pamatskolā – plkst. 9.00 pagalmā pie skolas;

▪

Laidu pamatskolā – plkst. 10.30 pagalmā pie skolas;

▪

Sermītē – plkst. 9.00 pagalmā pie iestādes;

▪

Viduskurzemes pamatskolā-attīstības centrā – plkst. 12.00 parkā pie skolas. Skolas
kolektīvu jaunā mācību gada sākumā sveiks Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Artis Roberts.

▪

Kuldīgas PII “Bitīte” – pasākumi katrā grupā dažādos laikos;

▪

Kuldīgas PII “Ābelīte” – plkst. 10.00 bērnudārza pagalmā;

▪

Kuldīgas PII “Cīrulītis” – plkst. 9.30 bērnudārza pagalmā;

▪

Skrundas PII “Liepziediņš” – 11.00 bērnudārza pagalmā;

▪

Alsungas PII “Miķelītis” – plkst. 10.00 bērnudārza pagalmā;

▪

PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā – plkst. 10.00 pagalmā. Skolas
kolektīvu jaunā

mācību gada sākumā

sveiks Kuldīgas novada pašvaldības

izpilddirektore Ilze Dambīte-Damberga.
▪

Kuldīgas Kristīgajā pamatskolā – plkst. 10.00 pagalmā pie skolas.

Ceturtdien, 2. septembrī
10.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Bērziņa piedalās Latvijas Pašvaldību
savienības valdes sēdē. Norises vieta – LPS mītne (Mazā Pils iela 1, Rīga).
11.00 Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija. Norises vieta – Nekustamo
īpašumu nodaļa, Pilsētas laukums 2, Kuldīga.
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15.15 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja I. Bērziņa piedalās sarunā ar LR izglītības un
zinātnes ministri Anitu Muižnieci.
Piektdien, 3. septembrī
11.00 Sudraba karotīšu pasniegšanas pasākums Kuldīgas novadā jaundzimušajiem. Norises
vieta – Kuldīgas Pilsētas dārzs.
13.00 LIAA Kuldīgas un Talsu novadu pašvaldību tīklošanās pasākums. Norises vieta – Skolas
iela 1, Kuldīga.
13.00 - 18.00 Laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes lielā un mazā zāle.
(Baznīcas iela 1, Kuldīga).
Sestdien, 4.septembrī
4. septembrī 18.00 Kuldīgas kultūras centrā – cikla “Džezs skan Kuldīgā” 1. koncerts. Kopā ar

orķestri “Mirage Jazz Orchestra” programmā “Sapnis” uzstāsies šarmantā džeza dziedātāja
Inga Bērziņa. Koncerts tapis ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Pasākuma tips – zaļais
(drošais). Ieeja koncertā no 12 gadu vecuma ar derīgu Covid-19 vakcinācijas vai
pārslimošanas digitālo sertifikātu. Vietas pie galdiņiem. Biļetes Biļešu paradīze kasēs
iepriekšpārdošanā līdz 1. septembrim 5 EUR, vēlāk – 7 EUR.

Veselības veicināšanas nodarbības iedzīvotājiem Kuldīgā, Skrundā un
Alsungā (bez maksas)
Kusties, uzlabo pašsajūtu un veselību! Aicinām uz bezmaksas nodarbībām Veselības
veicināšanas projektu ietvaros. Nodarbībām jāpiesakās, zvanot pa norādīto tālruņa
numuru.
Nodarbību grafiks KULDĪGĀ
∙

ceturtdien 10.30 Kuldīgas pilsētas estrādē pie Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību
vidusskolas – veselības vingrošanas nodarbības senioriem. Vada Sanita Pujāte, tālr.
29359906;
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∙

ceturtdien 19.00 – nūjošanas nodarbība. Tikšanās vieta – Pils iela 1, Kuldīgā (pie
restorāna “Bangerts”). Vada Jeļena Miezīte, tālr. 26405549;

∙

sestdien 9.00 – nūjošanas nodarbība. Tikšanās vieta – Pils iela 1, Kuldīgā (pie
restorāna “Bangerts”). Vada Jeļena Miezīte, tālr. 26405549.

Nodarbību grafiks SKRUNDĀ
•

trešdien 18.00 Skrundā, O.Kalpaka ielā 2, TRX vingrošanas laukumā – veselību
veicinoša vingrošana. Vada Anda Brūdere. Paralēli iespējama pieslēgšanās tiešsaistes
platformā “Messenger ROOM”. Pieteikšanās pa tālr. 26161749 (zvanot vai rakstot).

Nodarbību grafiks ALSUNGĀ
•

otrdien 18.00 Alsungas vidusskolas stadionā – veselības vingrošanas nodarbības.
Vada Linda Vainovska. Dalībnieku skaits ierobežots. Pieteikšanās pa tālr. 26100344.

Kuldīgas novada muzejā (Pils iela 5)
Kuldīgas novada muzeja izstāžu un ekspozīciju ēka (Pils ielā 5) atvērta apmeklētājiem.
Apmeklējums iespējams tikai individuāli vai vienas mājsaimniecības locekļiem! Darba laiks:
otrdienās 12.00–18.00, no trešdienas līdz svētdienai 10.00–18.00. Vairāk informācijas par
to, kas jāievēro, apmeklējot muzeju: www.kuldigasmuzejs.lv.
Muzejā iespējams apskatīt ekspozīcijas “Turīga kuldīdznieka dzīvoklis 20. gadsimta sākumā”
un “Kuldīga pirms mums”. Līdz 3. oktobrim – izstāde “Dvēseļu putenis”. Līdz 12. septembrim
– gleznu izstāde “Venēcija”. Mākslinieces Kristīnes Kvitkas krāšņās gleznas rosinās
apmeklētājus mazliet aizsapņoties un baudīt romantiskās Venēcijas un senatnīgās Kuldīgas
šarmu.
Izstāde “Venēcija”
Kuldīgas novada muzejs aicina apmeklēt gleznu izstādi “Venēcija” un ļauties saulainās Itālijas
burvībai Latvijas Venēcijā – Kuldīgā. Līdz 12. septembrim muzeja izstāžu un ekspozīciju ēkā
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varēs aplūkot mākslinieces Kristīnes Kvitkas krāšņās gleznas, kas rosinās apmeklētājus
mazliet aizsapņoties un baudīt romantiskās Venēcijas un senatnīgās Kuldīgas šarmu.

Izstāde “Dvēseļu putenis”
Līdz 3. oktobrim muzejā apskatāma izstāde “Dvēseļu putenis”. Tajā iespējams ielūkoties
filmas “Dvēseļu putenis” aizkadros, aplūkot Sandras Silas radītos tērpus, izzināt filmā
attēlotos vēsturiskos notikumus Latvijas teritorijā Pirmā pasaules kara un Neatkarības kara
laikā, kā arī iepazīt karavīra ikdienu un sievietes lomu karā.

“Mājdaris”
Vasara ir īstais laiks, lai atpūstos un baudītu saulainās dienas, tāpēc šoreiz Kuldīgas novada
muzeja mājaslapas sadaļā “Mājdaris” atrodams jaunais vasaras piedāvājums, kurā
aplūkojamas dažādas aizraujošas idejas, kā pavadīt brīvo laiku radoši un izzinoši kopā ar
ģimeni. Vasaras “Mājdarī” ikviens varēs kļūt par dabas pētnieku, mākslinieku un laikapstākļu
vērotāju, kā arī uzzināt, kā sagatavoties pārgājienam un izmērīt koka augstumu, kā izveidot
herbāriju un izgatavot barometru, kā uzzīmēt ziedu un izgatavot vēdekli.
Vairāk: https://www.kuldigasmuzejs.lv/mājdaris-vasara.

Spēle “Klusie pilsētnieki” Pilsētas dārzā
Spēles maršruts rosina doties pastaigā, kuras laikā tās dalībnieki aicināti izzināt Pilsētas dārzā
mītošos klusos pilsētniekus – mākslinieces L. Rezevskas veidotās skulptūras. Piedaloties
spēlē, iespējams ielūkoties Kuldīgas novada muzeja krājuma fotogrāfijās, kurās iemūžināti
vēsturiski mirkļi no tēlnieces ikdienas un radošā procesa, kā arī pārbaudīt savas zināšanas,
atbildot uz muzeja sagatavotajiem jautājumiem.
Vairāk par spēli: www.kuldigasmuzejs.lv/klusie-pilsētnieki.

Spēle pilsētvidē “Vecpilsētas nianses”
Spēles maršruts ved no vides objekta “Teleports” pa Liepājas ielu cauri vecpilsētai līdz pat
Kuldīgas novada muzejam. Šī ir iespēja ielūkoties pilsētas senajās ainās, aplūkojot ēku
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fotogrāfijas no muzeja krājuma, kā arī uzzināt vēsturiskus faktus par Kuldīgu. Spēles
uzdevumi rosina vērīgāk ielūkoties ēku niansēs un atklāt daudz ko jaunu par mūsu pilsētu.
Vairāk: www.kuldigasmuzejs.lv/vecpilsētas-nianses.

Virtuālā izstāde “Izstaigā Seno Kuldīgu”
Virtuālajā izstādē “Izstaigā seno Kuldīgu” esam apkopojuši materiālus, kas publicēti muzeja
Feisbuka lapā rubrikā “Izstaigā seno Kuldīgu kopā ar Kuldīgas novada muzeja krājumu”.
Rubrikas pirmo ziņu publicējām 2020. gada martā – laikā, kad Latvijā bija ārkārtējā situācija
un valdība visus aicināja palikt mājās. Ar senās Kuldīgas stāstiem un krājuma fotogrāfijām
aicinājām cilvēkus iepazīt šarmanto Kurzemes sirdi un doties pastaigā kopā ar mums virtuāli,
jo klātienē tikties nebija iespējams. Arī šobrīd izstādi papildina arvien jauni stāsti par senajām
ēkām.
Vairāk: https://www.kuldigasmuzejs.lv/virtuālās-izstādes.

Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā (1905. gada iela 6)
Apmeklētājiem atvērtas bibliotēkas, tās var grāmatas izsniegt līdzņemšanai. Bibliotēkas
uzņem individuālus apmeklētājus, apmeklētāji un personāls lieto sejas maskas. Bibliotēkas
nodrošina tiešsaistes pakalpojumus un konsultācijas.
Aicinām sekot līdzi un piedalīties dažādās tiešsaistes aktivitātēs, ko piedāvā Kuldīgas Galvenā
bibliotēka
un
novada
bibliotēkas
savās
Facebook
lapās
(@KuldigasBiblioteka, https://www.facebook.com/KuldigasBiblioteka), platformā Zoom.
2. septembrī 16.00 Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā un Facebook (@KuldigasBiblioteka)
tiešraidē – tikšanās mikoloģi Initu Dānieli “Sēnes Latvijas mežos”. Ieeja pasākumā bez
maksas, uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu.
3. septembrī 11.00 Facebook (@KuldigasBiblioteka) tiešraidē – “Jauno grāmatu rīts”.
Uzmanību! Bibliotēka no septembra atvērta darbadienās no 9.00 līdz 18.00, sestdienās – no
10.00 līdz 16.00.
Galvenajā bibliotēkā apskatāmas šādas izstādes:
1. stāvā – septembrī literatūras izstāde “Klāt septembris un dzejas laiks”.
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2. stāvā – līdz 11. septembrim – izstāde “Atveriet durvis. Toreiz/Tagad.” Septembrī - Rolfa
Vitāla gleznoto ģerboņu izstāde “Izraēla”, literatūras izstādes “Tikai saudzīgi un droši savu
vagu taisnu dzīt” Knutam Skujeniekam – 85 un “26. septembris – Eiropas valodu diena”.

Kuldīgas Mākslas namā (1905. gada iela 6)
Atvērts trešdienās, ceturtdienās 10.00–16.00, piektdienās, sestdienās 12.00–18.00,
svētdienās 12.00–16.00).
3. stāvā līdz 1. septembrim – Kuldīgas Mākslas skolas absolventu radošo noslēguma darbu
izstāde. Līdz 26. septembrim – Kristapa Zariņa personālizstāde.

Kuldīgas Adatu tornī (Liepājas iela 37)
Atvērts no trešdienas līdz sestdienai 11.00–17.00, lūgums apmeklējumu iepriekš pieteikt pa
tālr. 29433674. Adatu ekspozīcija industriālā mantojuma tornī.

Līvijas Rezevskas izstāžu zālē (Mucenieku iela 19)
Atvērts no trešdienas līdz piektdienai 10.00–16.00, sestdienās 12.00–18.00, svētdienās
10.00–16.00. Tālrunis saziņai 29100317.
Tēlnieces, Kuldīgas goda pilsones Līvijas Rezevskas izstāžu zāles pastāvīgā ekspozīcija.

Kuldīgas Mākslinieku rezidences galerijā (Pils ielā 2)
Atvērts ceturtdienās, piektdienās, sestdienās, svētdienās 12.00–18.00
No 28. augusta līdz 26. septembrim – izstāde “Baltu rotas”.
Kuldīgas vecajā rātsnamā (Baznīcas ielā 5)
Atvērts no pirmdienas līdz piektdienai 9.00–17.00, sestdienās, svētdienās 10.00–15.00. Ieeja
bez maksas.
Agneses Veinbergas gleznu izstāde.
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Alsungas Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centrā (Alsungā,
Skolas ielā 11A)
Saistībā ar ēkas pārbūvi Alsungas Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centrs uz
nenoteiktu laiku slēgts.
Pagastos
Uzmanību! Norises ir atkarīgas no valstī pieņemtajiem lēmumiem, tāpēc ir iespējamas
izmaiņas. Precīzākai informācijai par norisēm aicinām sekot līdzi pagastu “Facebook” kontos
vai mājas lapās! Atgādinām, ka bibliotēkās, muzejos vai līdzīgās iestādēs iespējami tikai
individuāli apmeklējumi vai apmeklējumi vienas mājsaimniecības ietvaros.
ALSUNGĀ
Katru svētdienu 12.00 – 16.00 Alsungā pie kultūras nama (Raiņa ielā 2) – suitu ielu
tirdzniecība.
4. septembrī 11.00 ZOOM “Satiec savu meistaru” seminārs “Suitu novada tautastērpu
valkāšanas tradīcijas”. Ieteikumi, kā komplektēt, darināt, valkāt. Informācija, zvanot Dacei
Martinovai pa tālr. 29222103 vai rakstot e-pastā dace.martinova@inbox.lv
ĒDOLĒ
Septembrī Ēdoles bibliotēka – Ingas Kļavas skalu grozu izstāde.
GUDENIEKOS
Gudenieku pagasta pensionāri tiek aicināti uz ekskursiju. Lūgums pieteikties līdz
15. septembrim pa tālr. 29266724. Ekskursija notiks drošajā līmenī (vakcinētiem un
pārslimojušiem).
ĪVANDĒ
4. septembrī Īvandes muižas sporta laukumā – pludmales volejbola turnīrs. Pieteikties,
zvanot Valdim pa tālr. 29287781.
KURMĀLĒ
Septembrī Priedaines bibliotēkā – Jāņa Krasta fotoizstāde “Panorāmas”.
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Līdz 30. septembrim Kurmāles pagasta izstāžu zālē – TTMS “Kuldīgas Palete” dalībnieku
darbu izstāde.
Kurmāles pagastā turpinās aktivitāte – fotostāsts “Gadalaiki Kurmālē”. Fotostāstam “Rudens
Kurmālē” fotogrāfijas lūdzam iesūtīt no 1. septembra līdz 31. oktobrim e-pastā
inete.megne@kuldiga.lv. Autoram jānorāda vārdu, uzvārdu un telefona numuru.
PADURĒ
Septembrī Padures pagasta bibliotēkā un Facebook – literatūras izstāde “Notraus putekļus”
mēneša jubilāri.
PELČOS
Septembrī Pelču bibliotēkā – izstāde “Radu būšana”. Ilzes Jansones trauku kolekcija (Rīgas
porcelāna rūpnīca).
RAŅĶOS
Septembrī Raņķu bibliotēkā un Facebook – Valda Nelijusa dzeja.
RUDBĀRŽOS
Septembrī Rudbāžu bibliotēkā – Māra Mihailova fotoizstāde “Putni”.
TURLAVĀ
Septembrī Turlavas bibliotēkā – saldenieces Ilonas Lases austie, šūtie darbi un adījumi
izstādē “Rokas darba nebijās” un Vladislava Kundziņa foto izstāde “Āfrika”.
VĀRMĒ
Septembrī Vārmes bibliotēkā, Facebook, draugiem.lv un Instagram kontos – literatūras
izstāde “Literatūras jaunumi Vārmes bibliotēkā”.

Kapu svētki novada kapsētās
VĀRMĒ
Alekša kapos – 5. septembrī 10.00;
Busku kapos – 5. septembrī 11.00.

