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PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS
No 22. līdz 28. februārim
Ņemot vērā epidemiologu izvērtējumu par pieaugošiem Covid-19 izplatības riskiem,
līdz 6. aprīlim Latvijā izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot stingrus veselības drošības
pasākumus, vienlaicīgi garantējot iedzīvotāju pamattiesību ievērošanu un piekļuvi
pakalpojumiem pamatvajadzību nodrošināšanai.
Visos darba kolektīvos, tostarp kultūras jomā, darbavietās telpās, tajās atrodoties
vairāk par 1 cilvēku, visiem jānēsā sejas maska (prasība neattiecas uz bērniem līdz 7 gadu
vecumam un cilvēkiem, kuri acīmredzamu funkcionālu traucējumu dēļ maskas nevar lietot).
Saistībā ar remontdarbiem Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļas
telpās nodaļas speciālisti turpmāk pieņems apmeklētājus tai pašā ēkā, Pilsētas laukumā 2,
Kuldīgā, 2. stāva mazajā zālē.
Otrdien, 23. februārī
9.00 Kuldīgas novada pašvaldības Pagastu pārvalžu vadītāju tikšanās. Norises vieta –
videokonferences režīms.
15:30 Apvienojamo pašvaldību (Kuldīgas, Skrundas, Alsungas) vadības grupas tikšanās.
Norises vieta –videokonferences režīms.
Trešdiena, 24. februārī
9.00 Kuldīgas novada Domes Bērnu lietu apakškomisijas sēde. Norises vieta –
videokonferences režīms.
10.00 Kuldīgas novada Domes Administratīvās komisijas sēde. Norises vieta –
videokonferences režīms.
18:00 Lekcija vecākiem par to kā palīdzēt skolēnam attālinātās mācībās. (koordinatore
U.Lepse)
Ceturtdiena, 25. Februārī
9:45-12:00

tiešsaitē,

RTU

Viedās

Sudraba atvērtās

koncepta testēšanas seminārs. (koordinātors A. Gustovskis).

inovāciju

ekosistēmas

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

14.00 Kuldīgas novada Domes sēde. Norises vieta – Videokonferences režīms.
16:00 “Eiropas kultūras galvaspilsēta” Lielās darba grupas sanāksme. Norises vieta –
videokonferences režīms Zoom platformā.

Izglītības iestāžu un nodaļas pasākumu kalendārs


1.-4. klašu skolēniem mācības notiek klātienē, ievērojot visus piesardzības
pasākumus.



5. - 12. klašu skolēni turpina mācības attālināti (sekosim līdzi aktualitātēm).



Klātienē darbu turpina pirmsskolas izglītības iestādes un grupas, speciālās izglītības
iestādes.



Klātienē tiek organizētas skolēnu individuālās konsultācijas.



Pieaugušo izglītība un augstskolas turpina darbu tikai attālināti, izņemot klīnisko
praksi rezidentūrā.



Klātienē nenotiek interešu izglītības individuālās nodarbības un profesionālā ievirzes
izglītības nodarbības.

Otrdien, 23 februārī plkst. 15.00 – 17.00 profesionālās pilnveides kursi novada pedagogiem
“Komunikācijas metodes pašvadītas mācīšanās veicināšanai sākumskolā”, notiek Zoom
platformā (V.Krauze, 27842333)
Trešdien, 24.februārī plkst. 15.00 – 17.00 kursi novada pedagogiem “Emocionālais līdzsvars,
labsajūta – individuālā, profesionālā un organizācijas līmenī”, notiek Zoom platformā
(V.Krauze, 27842333)
Kuldīgas novadā deklarēto bērnu pieteikšanu mācībām 1. klasē izglītības iestādēs
uzsāks 1. martā plkst. 8.00 (arī elektroniskajiem pieteikumiem – no 8.00). Iesniegumi, kas
elektroniski tiks iesniegti līdz 1. marta plkst. 8.00, netiks izskatīti, jo tiks uzskatīti par
iesniegtiem pirms termiņa. Lai gan valdība pagarināja ārkārtējo situāciju valstī līdz 6. aprīlim,
pašvaldība, izprotot vecāku vēlmi laikus pieteikt bērnus mācībām skolā, pieteikumu
pieņemšanu organizēs jau martā, aicinot vecākus iespēju robežās izmantot elektronisku
pieteikšanos un klātienē uz skolām nenākt.
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Tā kā ne visiem vecākiem ir e-paraksts, tiks pieņemti arī izdrukāti, parakstīti, tad
ieskenēti un uz izglītības iestādes oficiālo e-pasta adresi atsūtīti iesniegumi – vecākiem tikai
jāatceras, ka piecu dienu laikā izglītības iestādē obligāti jānogādā arī iesnieguma oriģināls.

Kuldīgas bērnu un jauniešu centrs
Trešdien, 24. februārī 15.00 Zoom platformā tautasdziesmu dziedāšanas sacensība
"Lakstīgala 2021" 1.-4.klašu skolēniem (pieteikšanās noslēgusies, atbildīgā persona A. Ūdre
25969130)
Ceturtdien, 25. februārī plkst. 15.00 Zoom platformā tautasdziesmu dziedāšanas sacensība
"Lakstīgala 2021" 5.-9.klašu skolēniem (pieteikšanās noslēgusies, atbildīgā persona A. Ūdre
25969130)

Kuldīgas novada sporta skolā
Slēgtas visas sporta bāzes, t.sk. baseins. Amatieru sporta treniņi drīkst notikt tikai
ārpus telpām (līdz 10 cilvēkiem, neizmantojot ģērbtuves); Sporta klubi neuzņems
klientus iekštelpās – nestrādā trenažieru zāles un nevar doties uz klubu trenēties
individuāli.
Distanču slēpju noma A. Grundmaņa stadionā, Īsajā ielā 4 un Kalna ielas sporta
kompleksa pagalmā, Kalna ielā 6 (kur tās bezmaksas varēs saņemt seniori un daudzbērnu
ģimenes, kuri ir 3+ kartes īpašnieki) būs pieejama līdz sniegs nokusīs.
Nomas punkts A. Grundmaņa stadionā darbojas no otrdienas līdz svētdienai no plkst.
10.00 līdz plkst. 20.00. Tālrunis rezervācijai - 26337353. Kalna ielas slēpju izsniegšanas
punkts – no otrdienas līdz svētdienai (ieskaitot) no plkst. 9.00 līdz plkst. 20.00. Tālrunis
rezervācijai - 27311903. Straujo laikapstākļu izmaiņu dēļ pierakstīties un rezervēt savu slēpju
pāri var tikai konkrētajā dienā, zvanot uz tālruni. Ierodoties pēc slēpēm, ir obligāti jālieto
mutes un deguna aizsegs, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, jāaizpilda anketa un ar
savu parakstu būs jāapliecina, ka inventārs netiks bojāts, par kura tīšu bojāšana būs jāšķiras
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no soda nauda – par salauztām slēpēm 100 EUR, bet par bojātām nūjām vai slidzābakiem –
50 EUR.
Izveidotas pagaidu trases paredzētas lēnai, mierīgai ziemas prieku baudīšanai, nevis
profesionālu sportistu aktivitātēm. Trases slēpošanai paredzētas Mežvaldē, pļavā pie Vilkaču
ceļa (aptuveni 1,1 kilometra garumā), Kuldīgā aiz “Siljas” - Siltumnīcu ielas galā (aptuveni 2,1
kilometru garumā) un Kuldīgā starp Jāņkalna kapiem un Zaļajām dzirnavām (aptuveni 700
metru garumā). Tāpat slēpošanai piemēroti daudzi meža celiņi gan Maņģenes mežos, gan
Padures pusē. Iesācēji savas prasmes var slīpēt, slēpojot apkārt A. Grundmaņa stadionam
(400 metrus).

Kuldīgas novada muzejā (Pils iela 5)
Jaunums – “Mājdaris”
Mūsdienās iedegt gaismu istabā ir pavisam vienkārši, bet par to, kā senāk mūsu senči
apgaismoja telpu, uzzināsiet muzeja mājaslapas jaunajā sadaļā “Mājdaris”. Šoreiz
piedāvājam iziet gaismas ceļu senatnē, piedalīties papīra sveču meistarklasē un radīt
brīnišķīgu dekoratīvo gaismekli.
Vairāk: www.kuldigasmuzejs.lv/mājdaris

Kuldīgas novada muzejs aicina izzināt:
Spēli 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
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

Virtuālo izstādi “Latvijas Tautas frontes Kuldīgas nodaļa”
Izstādē lasāmi un apskatāmi aptuveni 270 materiāli – raksti no periodikas un fotomateriāli
par Latvijas Tautas frontes Kuldīgas nodaļas vēsturi un rīkotajiem pasākumiem.
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Vairāk: tautasfronte.kuldiga.lv/

Virtuālo izstādi “Kuldīga senāk un tagad”
Izstādē redzamas fotogrāfijas, kas atklāj Kuldīgas pilsētvides stāstu, ļaujot salīdzināt, kāda tā
bijusi senāk un kā tā mainījusies līdz 2018. gadam.
Vairāk: www.kuldigasmuzejs.lv/virtuālās-izstādes

Virtuālo izstādi “Kuldīga un novads 100 gados”
Izstādē redzamas unikālas muzeja krājuma fotogrāfijas, kurās iespējams iepazīt Kuldīgas
pilsētu un novadu Latvijas valsts pastāvēšanas 100 gados – no 1918. līdz 2018. gadam. Katra
fotogrāfija attēlo nozīmīgus notikumus pilsētas, novada un tā iedzīvotāju dzīvē, kā arī vēsta
par cilvēka nozīmi valsts veidošanā, attīstībā un saglabāšanā.
Vairāk: www.kuldigasmuzejs.lv/virtuālās-izstādes

20 ievērojamu novadnieku dzīvesstāstus
Vairāk: www.kuldigasmuzejs.lv/ievērojami-novadnieki

Kuldīgas novada muzejs apmeklētājiem slēgts.

Kuldīgas kultūras centrā
Pārtraukta klientu apkalpošana kultūrvietā “Kuldīgas kultūras centrs”. un saglabājas
ierobežojums amatierkolektīvu darbībai klātienē – nodarbības īstenojamas attālināti.

Kuldīgas vecajā rātsnamā (Baznīcas iela 5)
Atcelti un aizliegti visi klātienē notiekošie publiskie kultūras pasākumi.
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Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā (1905. gada iela 6)
Apmeklētājiem atvērtas bibliotēkas, tās var atsākt grāmatu izsniegšanu līdzņemšanai.
Bibliotēkas uzņem individuālus apmeklētājus, apmeklētāji un personāls lieto sejas maskas.
Bibliotēkas nodrošina tiešsaistes pakalpojumus un konsultācijas. Bibliotēku lasītavas
apmeklētājiem ir slēgtas.
23. februārī plkst 14.00 Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Facebook lapā tiešsaistes tikšanās ar
rakstniekiem Maiju Pohodņevu un Modri Pelsi projekta “Rakstnieks.Literatūra.Lasītājs”
ietvaros.
25. februārī
11.00 tiešraidē Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Facebook lapā “E-grāmatu rīts”.
19.00 Literatūras diskusiju kluba “PLAUKTs” tikšanās platformā Zoom. Aicinām pievienoties
Facebook grupai “PLAUKTs”.

Kuldīgas Mākslas namā (1905. gada iela 6)
Apmeklētājiem – slēgts Kuldīgas mākslas nams.

Kuldīgas Adatu tornī (Liepājas iela 37)
Apmeklētājiem Adatu tornis slēgts.

Līvijas Rezevskas izstāžu zālē (Mucenieku iela 19)
Apmeklētājiem izstāžu zāle slēgta.

