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PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS
No 20. līdz 26. jūnijam
Līdz ar ārkārtējās situācijas noslēgšanos un dažādu ierobežojumu atcelšanu Kuldīgas novada
pašvaldībā pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās klientus klātienē apkalpo bez
jebkādiem ierobežojumiem.

Kuldīgas novada pašvaldības Izglītība nodaļa pārcelta uz vecā rātsnama telpām Baznīcas
ielā 5, Kuldīgā.
Kuldīgas novada bāriņtiesa pārcelta uz 2. stāva telpām Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā.

Aicinām ikvienu interesentu iepazīties ar SIA “Dynamic University” izstrādāto
Kuldīgas novada izglītības nozares attīstības stratēģiju. Šis ir pirmais izglītības nozares
attīstības plānošanas dokuments, kas izstrādāts pēc administratīvi teritoriālās reformas, kuras
rezultātā tika apvienots Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novads. Izglītības nozares attīstības
stratēģija izstrādāta, ņemot vērā Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.–
2046. gadam un Kuldīgas novada attīstības programmu 2022.–2028. gadam (1. redakcija).
Dokumentā izvirzītas Kuldīgas novada izglītības nozares ilgtermiņa attīstības prioritātes,
noteikti izglītības iestāžu tīkla attīstības pamatprincipi, vīzija, virsmērķis un rīcības virzieni.
Tāpat izvirzīti nozares attīstību raksturojošie rezultatīvie rādītāji, lai novērtētu izglītības
kontekstā panākto progresu un stratēģijas īstenošanu kopumā. Izstrādāts arī rīcības plāns
vidēja termiņa politikas īstenošanai.
Ar dokumentu var iepazīties: https://kuldiga.lv/izglitiba/6771-aicina-iepazities-ar-izstradatoizglitibas-strategiju

Pirmdien, 20. jūnijā
9.00 Kuldīgas novada domes Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde. Norises vieta –
Kuldīgas novada domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
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Otrdien, 21. jūnijā
14.00 Kuldīgas novada domes Finanšu komitejas sēde. Norises vieta – videokonferences
režīmā.

Trešdien, 22. jūnijā
10.00 Baltijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā, starts individuālā brauciena sacensībām.
Starts aiz Vangas ciemata uz autoceļa Turlava–Valtaiķi. Uzmanību! Ceļa posms būs slēgts
satiksmei līdz 17.30.
No 11.00 līdz 17.00 Jāņu tirgus. Norises vieta – Liepājas ielā, Kuldīgā.
16.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa tiksies ar pludmales volejbolistu,
kuldīdznieku Kristianu Fokerotu, kurš pārī ar Artūru Rinkeviču izcīnīja sudraba medaļu
Eiropas U22 čempionātā pludmales volejbolā. Norises vieta – Kuldīgas novada domes
201. kabinetā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Ceturtdien, 23. jūnijā
No 22.00 līdz 3.00 Līgo nakts balle ar grupu “La Bamba”. Ieeja bez maksas. Norises vieta –
pilsētas estrādē, Pētera ielā, Kuldīgā.

Piektdien, 24. jūnijā
18.00 Baltijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā, starts Veloprofs Fanu braucienam. Starts
no Kuldīgas Pilsētas laukuma. Pulcēšanās no 17.30 Kuldīgā, Pilsētas laukumā 1.

Sestdien, 25. jūnijā
No 9.30 Baltijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā, starts amatieru, jaunatnes un senioru
grupas brauciena sacensībām. Norises vieta – Pilsētas laukumā, Kuldīgā.
9.30 starts amatieru 50 – 64 g. vecuma grupām vīriem, distances garums – 70 km (ietver
vienu Snēpeles apli +3 Kuldīgas apļus).
10.00 starts amatieru 19 – 49 g. vecuma grupām vīriem, distances garums – 105 km (ietver
divus Snēpeles apļus, kam seko divi Kuldīgas apļi).
12.30 apbalvošanas ceremonija amatieru 50 – 64 un 19 – 40 g. vecuma grupām.
13.00 starts W16 jauniešu meiteņu grupai, distances garums – 48 km (ietver vien Snēpeles
apli, finišs pilsētā).
13.30 starts M16 jauniešu zēnu grupai, distances garums – 70 km (ietver vienu Snēpeles
apli, kam seko trīs Kuldīgas apļi).
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15.50 apbalvošanas ceremonija M17 un W17 jauniešu grupām.
16.00 starts MJ junioru zēnu grupai, distances garums – 110 km (ietver divus Snēpeles
apļus, kam seko trīs Kuldīgas apļi).
16.10 starts vīriešu senioru 65+ grupai, distances garums – 30km (ietver četrus Kuldīgas
apļus).
19.00 apbalvošanas ceremonija MJ junioru un M65+ grupām.
Uzmanību! 8.30–18.00 satiksmei būs Pilsētas laukums, būs satiksmes ierobežojumi
Planīcas, Zaļajā ielā, Ventspils, Grants un Piltenes ielā. Zaļajā, Ventspils un Grants
ielā sacensību laikā būs aizliegts atstāt auto ielas braucamajās daļās. Visas dienas
garumā satiksmes ierobežojumi būs Skrundas šosejā posmā no Kuldīgas līdz Ierām,
Snēpeles šosejā posmā no Ierām līdz Upīškalnam, Aizputes šosejā no Upīškalna līdz
Kuldīgas apvedceļam.
Svētdien, 26. jūnijā
No 10.00 Baltijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā, starts elites, U23, junioru, amatieru
sieviešu grupas brauciena sacensībām. Norises vieta – Pilsētas laukumā, Kuldīgā.
10.00 starts sieviešu elites, sieviešu U23, junioru sieviešu, amatieru sieviešu grupām,
distances garums – 95 km (ietver divus Snēpeles apļus, kam seko viens Kuldīgas aplis).
13.00 starts elites vīriešu grupai, distances garums – 164 km (ietver divus Snēpeles apļus,
kam seko 8 Kuldīgas apļi).
13.10 apbalvošanas ceremonija sieviešu elites, sieviešu U23, junioru sieviešu, amatieru
sieviešu grupām.
17.00 apbalvošanas ceremonija vīriešu elites grupai.
Uzmanību! 9.30–17.00 satiksmei būs slēgts Pilsētas laukums, satiksmes ierobežojumi
būs Planīcas, Zaļajā ielā, Ventspils, Upes, Baznīcas, 1905. gada, Smilšu, Mālu, Grants
un Piltenes ielā. Zaļajā, Ventspils, Mālu un Grants ielā būs aizliegts atstāt auto ielas
braucamajās daļās. 10.00–17.00 satiksmei slēgts būs vecais Ventas tilts virzienā uz
vecpilsētu. Visas dienas garumā satiksmes ierobežojumi būs Skrundas šosejā posmā no
Kuldīgas līdz Ierām, Snēpeles šosejā posmā no Ierām līdz Upīškalnam, Aizputes šosejā
no Upīškalna līdz Kuldīgas apvedceļam.
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Atbalsts Ukrainai
Kuldīgas novadā kopumā ir 148 patvēruma meklētāji no Ukrainas. Daļa cilvēku uzturas
pašvaldības nodrošinātās telpās, pārējie – pie radiem, draugiem un paziņām. Viņiem tiek
sniegta nepieciešamā palīdzība un atbalsts. Pašvaldības dienesti vienoti strādā, lai
nodrošinātu patvēruma meklētājiem sociālo atbalstu, piedāvātu iespēju atbraukušajiem
bērniem apmeklēt skolu un bērnudārzu, sniegtu atbalstu darba meklēšanā, veselības aprūpes
pakalpojumu saņemšanā un citu nepieciešamo palīdzību un atbalstu.
Svarīgi ir atcerēties, ka visiem patvēruma meklētājiem neatkarīgi no tā, vai viņiem
nepieciešama vieta, kur apmesties, vai arī viņi ierodas pie draugiem, radiniekiem vai
paziņām, noteikti jāreģistrējas Kuldīgas novada Pašvaldības policijā, zvanot pa tālruni
28881288.
Kuldīga, Stacijas ielā 6 ir atvērts labdarības organizācijas “Tabitas sirds” Humānā atbalsta
punkts. Darba laiks otrdienās 14.00 – 18.00, piektdienās no 16.00 – 18.00. Tālr. 20333585.
Kuldīgas novada pašvaldība pieņem iesniegumus (anketas) no mājsaimniecībām, kas
sev piederošā mājoklī bez maksas izmitina no kara bēgošos Ukrainas civiliedzīvotājus.
Saeimas veiktie grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā nosaka, ka fiziskai
personai ir tiesības saņemt atlīdzību, lai kompensētu ar izmitināšanu saistītas papildu
izmaksas, kas radušās, izmitinot no kara bēgošos Ukrainas iedzīvotājus. Lai saņemtu
atlīdzību, izmitinātājam vai viņa pilnvarotai personai 14 dienu laikā no brīža, kad ir uzsākta
Ukrainas civiliedzīvotāja uzņemšana, jāiesniedz pieteikums atlīdzības saņemšanai Kuldīgas
novada pašvaldībā, ja Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā atrodas mājoklis. Atlīdzība
izmitinātājam tiks piešķirta par periodu, kas nav ilgāks par 90 dienām, un tas tiks fiksēts
atbilstoši izmitinātāja atlīdzības pieteikumā norādītajam Ukrainas civiliedzīvotāja
izmitināšanas datumam, bet ne agrāk kā no 2022. gada 1. maija. Lai saņemtu atlīdzību,
jāiesniedz iesniegums (anketa) Kuldīgas novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā kontaktpersona – Tīna
Eglīte (tālrunis: 26583246, e-pasts: tina.eglite@kuldigasnovads.lv).
Kuldīgas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus atsaukties palīdzības lūgumam no
sadraudzības pilsētas Ukrainā. Kosivas pašvaldība arī atsūtījusi sarakstu ar
nepieciešamajām
lietām.
Ar
to
var
iepazīties
tīmekļa
vietnē
https://kuldiga.lv/aktualitates/6461-domes-arkartas-sede-lemj-par-atbalstu-skrundassadraudzibas-pilsetai-kosivai. Iedzīvotāji, kuri vēlas ziedot Kosivai nepieciešamās lietas
saskaņā ar atsūtīto sarakstu, var tās nogādāt savākšanas punktos sporta hallē Kuldīgā,
Piltenes ielā 25 (kontakttālrunis 29942221) un Skrundā, Amatnieku ielā 1 (kontakttālrunis
28349434).
Kuldīgas novada pašvaldība aicina ziedot Ukrainas iedzīvotāju atbalstam Ziedot.lv.
Par saziedotajiem līdzekļiem Aizsardzības ministrija iegādātās preces nogādās
Ukrainā. Ziedot.lv iedzīvotāji var redzēt gan saziedoto summu, gan ziedotāju skaitu, gan

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA
reģ. Nr.90000035590 Baznīcas ielā 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 tālr.63322469 fakss 63341422
dome@kuldiga.lv www.kuldiga.lv

iepazīties ar atskaiti par sniegto palīdzību. Atbalstu aicinām sniegt: 1) ziedot.lv platformā; 2)
zvanot uz labdarības tālruni 90006086. Maksa par zvanu 1,42 EUR. Ziedot.lv par
ziedojumiem neietur nekādu komisijas vai starpniecības maksu. Visa ziedotā nauda 100%
apmērā nonāk paredzētajam mērķim. Ziedot.lv administratīvās izmaksas netiek segtas no
Jūsu ziedojumiem.
Pateicamies ikvienam par vēlmi uzņemt Ukrainas iedzīvotājus un sniegt palīdzību!

Aicinājums vakcinēties
Aicinām visus iedzīvotājus, kuri vēl nav vakcinējušies pret Covid-19, lai pasargātu sevi
un citus no smagas saslimšanas, izmantot iespējas vakcinēties. Tāpat aicinām saņemt
balstvakcīnu tiem, kuriem kopš otrās vakcīnas saņemšanas ir pagājuši trīs mēneši.
Atvērts Kuldīgas slimnīcas vakcinācijas kabinets Kuldīgas vieglatlētikas manēžā, Dzirnavu
ielā 13, Kuldīgā. Pieteikšanās interneta vietnē www.manavakcina.lv vai zvanot pa tālruni
8989. Kuldīgas slimnīcas vakcinācijas kabineta kontakttālrunis 29469816.
Vakcīnai var pieteikties arī pie sava ģimenes ārsta, ja ģimenes ārsta prakse to nodrošina.

Kuldīgas kultūras centra pasākumi (Raiņa iela 21, Kuldīga)
No 21. līdz 26. jūnijam – “Saulgriežu iedvesmas dārzs” Kuldīgas estrādes parkā.
21. jūnijā 12.00 – 14.00 – ielīgošana Kuldīgas ielās un laukumos.
23. jūnijā 22.00 līdz 3.00 pilsētas estrādē – Līgo nakts balle ar grupu “La Bamba”. Ieeja bez
maksas.

Kuldīgas novada muzejā (Pils iela 5)
Fotoizstāde“3M”. “3M”: miers, mīlestība, mājas. Piedalās foto kluba “Divas upes” biedri.
No 17. jūnija – Antras Meikes personālizstāde “Manas pilsētas krāsas”.

MUZEJA DIGITĀLAIS PIEDĀVĀJUMS
o Šobrīd top atvērtā krājuma ekspozīcija
Vairāk: https://www.kuldigasmuzejs.lv/atvertais-krajums
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o Virtuālā izstāde “Izstaigā seno Kuldīgu”.
Vairāk: https://www.kuldigasmuzejs.lv/izstaiga-seno-kuldigu.
o Spēle “Klusie pilsētnieki” Pilsētas dārzā
Vairāk: https://www.kuldigasmuzejs.lv/klusie-pilsetnieki.
o Spēle pilsētvidē “Vecpilsētas nianses”
Vairāk: https://www.kuldigasmuzejs.lv/vecpilsetas-nianses.

Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā (1905. gada ielā 6, Kuldīga)
Darba laiks: No 1. jūnija līdz 31. augustam vasaras darba laiks bibliotēkā: darba dienās
10.00–18.00, sestdienās, svētdienās – slēgts.

Kuldīgas Mākslas namā (1905. gada iela 6, Kuldīga)
Līdz 10. jūlijam – Kuldīgas mākslas skolas 19 absolventu radošo noslēguma darbu izstāde.
Darba laiks: no trešdienas līdz sestdienai 10.00–18.00, svētdienās 10.00–16.00, ieeja bez
maksas.

Kuldīgas vecajā rātsnamā (Baznīcas iela 5, Kuldīga)
Līdz 17. jūlijam – gleznotājas Elīzas Kleines-Šablinskas mākslas darbu izstāde “Ēdene”.
Izstādē parādās gan glezniecība tekstilā, gan tradicionālā formā – uz audekla.
Darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienai 9.00–17.00, sestdienās, svētdienās 10.00–15.00,
ieeja bez maksas.

Kuldīgas mākslinieku rezidencē (Pils ielā 2, Kuldīga)
Līdz 10. jūlijam Sabīnes Verneres personālizstāde “Sirēnas, Medūza un Lotosa ēdāju sala”.
Darba laiks: no trešdienas līdz svētdienai 12.00–18.00, ieeja bez maksas.

Līvijas Rezevskas izstāžu zālē (Mucenieku ielā 19, Kuldīga)
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Līdz 15. jūlijam – Agijas Jansones personālizstāde “Klusie ūdeņi”. Izstādes atklāšana un
tikšanās ar autori 18. jūnijā 15.00.
Darba laiks: no trešdienas līdz svētdienai 10.00–14.00, sestdienās, svētdienās 15.00–18.00.

Sporta pasākumi
22. jūnijā 10.00 Kurzemes jaunatnes sacensības futbolā U9 grupā. Norises vieta – A.
Grundmaņa stadionā, Īsā ielā 4, Kuldīgā.
24. jūnijā 18.00 Baltijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā, starts Veloprofs Fanu
braucienam. Norises vieta – pilsētas laukumā, Kuldīgā.
25. jūnijā 9.30 Baltijas čempionāts riteņbraukšanā grupas braucienā amatieriem, junioriem
un jauniešiem. Norises vieta – starts un finišs Pilsētas laukumā, Kuldīgā.
25. jūnijā 10.00 pludmales volejbola turnīrs ģimenēm. Norises vieta – Skrundas vidusskolas
smilšu laukumi, Liepājas ielā 12, Skrundā, Kuldīgas nov.
26. jūnijā 10.00 Baltijas čempionāts riteņbraukšanā grupas braucienā U23, junioru, amatieru
sieviešu, elites vīriešu sportistiem. Starts un finišs Pilsētas laukumā, Kuldīga. Norises vieta –
starts un finišs Pilsētas laukumā, Kuldīgā.

Veselības veicināšanas nodarbības iedzīvotājiem (bez maksas)
Aicinām kustēties, uzlabot pašsajūtu un veselību! Veselības veicināšanas nodarbības
norisinās ESF projekta Nr.9.2.4.2/16/I/095 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem” ietvaros. Dalība
nodarbībās ir bez maksas.
Lūdzam iepriekš pieteikties, zvanot vai sūtot ziņu “vārds uzvārds” uz trenera tālruņa
numuru. Dalībnieku skaits vienā nodarbībā ir ierobežots.
Kuldīgā ceturtdienās 18.15. un sestdienās 9.00 – nūjošanas nodarbības. Vada Jeļena Miezīte,
tālr. 26405549.
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Skrundā un pagastos
SKRUNDĀ
23. jūnijā no 9.00 līdz 12.00 Skrundas tirgus laukumā – zāļu dienas tirgus.
10.00–11.00 par lustīgu svētku atmosfēru gādās kapella “Luste” no Lieģiem.
23. jūnijā no 22.00 līdz 4.00 Skrundas estrādē – zaļumballe kopā ar grupu “Sapņu pietura”.
ALSUNGĀ
21. jūnijā gatavosimies vasaras saulgriežiem. Aicinām interesentus uz Alsungas Livonijas
ordeņa pagalmu, kur no 17.00 mācīsimies gatavot sieru, vīt svētku vainagus un gatavot
galda dekorus. Dalībniekiem jāpiesakās pa tālr. 26425015.
23. jūnijā no 10.00 suitu ļaudis ielīgos Alsungas pagasta teritorijā, apbraukās ciemus.
Katru svētdienu no 11.00 līdz 16.00 Alsungā pie kultūras nama (Raiņa ielā 2) – suitu ielu
tirdzniecība.
Alsungas bibliotēkā – bibliotēkas krājuma grāmatu izstāde “Ēdienu, dzērienu receptes un
gatavošanas padomi”. Izstāde “Suitu sievas…pa saulei. No Ingas arhīva”. Fotogrāfijas no
tāliem un tuviem ceļiem (ASV, Latvijā), bērnu zīmējumi.
Līdz 4. jūlijam Alsungas amatu mājā – Sanitas Ābelītes porcelāna darbu izstāde “Mesa”.
ĒDOLĒ
23. jūnijā 20.00 Ēdolē Dzirnavu dārzā “Līgo veci, līgo jauni, līgo visa Ēdolīte” – pirmizrāde
A. Niedzviedzis “Trīsarpus atraitnes”. Piedalās Ēdoles pašdarbnieki. 22.00 kopējs ugunskurs
un Līgo balle. Spēlē “Suitu muzikanti”. 24.00 puspliko skrējiens gar Dzirnavu ezeru.
Jūnijā Ēdoles bibliotēkā – pasaules vides dienai veltīta bibliotēkas krājuma grāmatu izstāde
“Zeme mums tikai viena” un Mārtiņa Pizika gleznu izstāde.
GUDENIEKOS
Jūnijā un jūlijā Gudenieku kultūras namā – Gunta Obodņikova apgleznoto skaņuplašu
izstāde.
KABILĒ
23. jūnijā 22.00 Kabiles estrādē – “Līgo balle Kabilē” kopā ar Normundu.
KURMĀLĒ
23. jūnijā 16.00 Vilgāles estrādē – koncerts kopā ar Arti Šimpermani. Ieeja brīva.
Līdz 22. jūnijam Priedaines bibliotēkā – Dagnijas Grundbergas fotoizstāde “Mana
meditācija”.
Līdz 8. jūlijam Kurmāles pagasta izstāžu zālē – Oļģerta Grūbes foto izstāde.
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Jūnijā Priedaines bibliotēkā un sociālo tīklu kontos – literatūras izstāde “Jaunākā literatūra
Priedaines bibliotēkā”.
LAIDOS
20. jūnijā 18.00 Laidu estrādē – Jāņu zāles receptēs, vainagos un tradīcijās ierādīs zāļu sieva
Līga Reitere. Līdzi jāņem pļavu ziedi, smilgas vai labība. Jāņu dziesmu dziedāšana un
rotaļās iešana kopā ar Inu Celitāni. Līdzi jāņem “Līgo groziņš”. Ieeja brīva. Informācija pa
tālr. 29604482.
NĪKRĀCĒ
No 20. līdz 22. jūnijam skolēni no 12 gadu vecuma tiek aicināti uz bezmaksas
“izdzīvošanas” praktiskajām nodarbībām/vasaras nometni Dzeldā. Nodarbībās varēs izzināt
veselīga dzīvesveida pamatus, kā arī uztura un fizisko aktivitāšu ietekmi uz cilvēku.
Ugunskura iekuršana, nojumes uzsliešana, pārgājiens dabā un citas aktivitātes. Pieteikties pa
tālr. 26866241 (Oskars Linkovskis) vai 28822836 (Sergejs Ahmaduļins).
21. jūnijā 19.00 pastaigu takā “Labirints” – Jāņu ieskandināšanas pasākums, kurā
apmeklētāji aicināti uz līksmu kopā sadziedāšanos un zāļu vainagu pīšanas un Līgo dekoru
darināšanas prasmes apgūšanu radošā meistarklasē ar Andu Vītolu. Līdzi ņemt plediņus
sēdēšanai, pašas skaistākās un košākās Jāņu zāles, ko likt vainagā, labu noskaņojumu un
darboties prieku.
23. jūnijā 10.00 ikviens aicināts piedalīties kopīgas svētku noskaņas veidošanā Nīkrācē. pie
Nīkrāces atpūtas centra notiks Līgo svētku tirdziņš, kurā mīļi gaidīti visi tirgoties gribētāji.
Pieteikties pa tālr. 26109471 (Dana). 10.30 Līgo svētku tirdziņa apmeklētājus priecēs
humoristiskais Līgo svētku sveiciens. 22.00 pie Nīkrāces atpūtas centra – lustīgā zaļumballe
ar atraktīvo grupu “Taizers”. Ieeja brīva. Līdzi ņemt sedziņu sēdēšanai, groziņu, labu
noskaņojumu un dejotprieku. Pirms zaļumballes – Nīkrāces pagasta Līgu un Jāņu sveikšana
un “Līgo dienas jampadrača” sportistu apbalvošana! Nāc pulkā, līgosim visi kopā Nīkrācē!
23. jūnijā 14.00 Nīkrāces pamatskolas sporta laukumā – “Līgo dienas jampadracis”. Ja ir
vēlme izkustēties, nenopietni sportojot, aicinām pieteikt savu komandu pasākumam.
Komandas sastāvā – seši dalībnieki (obligāti vismaz viena sieviete). Komandu jāpiesaka līdz
20. jūnijam. Sīkāka informācija pa tālr. 26665633 (Ilona). 22.00 pie Nīkrāces atpūtas centra
– apbalvošana.
Jūnijā Nīkrāces bibliotēkā – tematiskās izstādes no bibliotēkas krājuma “Dabas veltes
cilvēka veselībai un skaistumam”.
Jūnijā Nīkrāces un tuvējo pagastu iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties franču brīvprātīgo
jauniešu organizētajās bezmaksas angļu un franču valodas nodarbībās, kā arī dažādās sporta
un radošajās aktivitātēs biedrības “BērnuDraugi” sadarbības ietvaros ar Francijas augstskolu
“Exelia” (La Rochelle, France). Sīkāka informācija, zvanot pa tālr. 29921827 (Iveta
Ziemele).
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PADURĒ
22. jūnijā pie Padures klēts – “Vasaras saulgrieži Padurē”. 18.00 siera siešanas un vainagu
pīšanas meistarklases. 20.00 uguns iedegšanas rituāls
RAŅĶOS
23. jūnijā 21.00 estrādē – Raņķu amatierteātra lustes – “Īsa pamācība līgošanā”. 22.00–3.00
Līgo zaļumballe ar grupu “Ēna”. Ieeja brīva.
Jūnijā Raņķu bibliotēkā – Dagnijas Grundbergas izstāde “Mirkļi”.
RENDĀ
23. jūnijā 23.30 Rendas pagasta dīķī tiks aizdegts peldošais Jāņu ugunskurs.
RUDBĀRŽOS
23. jūnijā 22.00 Rudbāržu sporta laukumā – Līgo zaļumballe kopā ar projektu “5 Jāņi” un
DJ.
Jūnijā Rudbāržu kultūras namā – Māra Kreicberga foto izstāde – “Mirklis dabā...
dzīvnieki”.
Jūnijā Rudbāržu bibliotēkā – TTMS “Kuldīgas palete” dalībnieces Rasas Rasmanes gleznu
izstāde “Ziedi – veldze dvēselei”.
SNĒPELĒ
22. jūnijā 19.00 brīvdabas estrādē – Snēpeles amatierteātra izrāde V. Pumpure “Tobiass ir
miris, lai dzīvo Tobiass”.
TURLAVĀ
22. jūnijā 19.00 Turlavas Dižgaiļu parka estrādē – Līgo pasākums kopā ar Turlavas
pašdarbnieku teātra izrādi Ritas Missūnes situāciju komēdiju “Dāvana tantei”. Tālr. uzziņai:
26263960 (Zanda Spuļģīte).
Līdz 22. jūlijam Turlavas bibliotēkā – Tautas tēlotājmākslas studijas “Kuldīgas Palete”
apgleznoto šķīvju izstāde “Zivju sievas bufete”.
VĀRMĒ
23. jūnijā 23.00 Vārmes brīvdabas estrādē “Liepu birzs” – Līgo balle ar grupu “Pļumpapā”.
Ieeja brīva.

