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P L Ā N O T O
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K A L E N D Ā R S

No 22. līdz 24. novembrim

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” no 2021.gada 11.oktobra, līdz 2022.gada 11.janvārim tiek ieviesti
stingri drošības pasākumi visā Latvijas teritorijā, lai apstādinātu Covid-19 infekcijas izplatības
ātrumu.

Vairāk

informācijas:

https://likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-

izsludinasanu
Kuldīgas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrs
Kuldīgas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrs ir atvērts apmeklētājiem, iepriekš
piesakoties pa tālr. 63350143, 63322469, 27091597 vai 29579618.
Pašvaldība aicina izmantot iespējas dokumentus iesniegt elektroniskā veidā, tos ieskenējot
un sūtot uz dome@kuldiga.lv un uz pašvaldības iestāžu e-pastu adresēm. Pašvaldībai
adresētos iesniegumus iespējams nosūtīt arī ar portāla latvija.lv starpniecību.
Ja nepieciešams nogādāt dokumentus un iesniegumus, aicinām tos ievietot speciālās
pastkasītēs dokumentiem, kas izvietotas pie domes administrācijas ēkas, pašvaldības
iestādēm un pagastu pārvaldēm.
Dzimtsarakstu nodaļa
Ārkārtējās situācijas laikā dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus sniedz attālināti, klātienē
nodrošinot tikai tos pakalpojumus, kurus attālināti sniegt un pieprasīt nav iespējams.
Klātienē dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus nodrošina tikai pēc iepriekšējā pieraksta un
ievērojot visas epidemioloģiskās drošības prasības.
Laulību reģistrācija ir atļauta klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem
pilngadīgiem lieciniekiem, lietojot sejas maskas un ievērojot divu metru distanci.
Saziņai:
-

Kuldīgā: tālr. 63323845, 27020765, e-pasts dzimtsaraksti@kuldiga.lv;
Alsungā: tālr. 29266239;
Skrundā: tālr. 63350453, 25611098.

Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri Alsungā un Skrundā
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Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri Alsungā un Skrundā pieņem
apmeklētājus darba laikā, ievērojot visas epidemioloģiskās drošības prasības.
Kontakti saziņai:
- Alsungā: tālr. 66954804.
- Skrundā: tālr. 63331555, 66954849.
Pagastu pārvaldes
Novada pagastu pārvaldes strādā, kā parasti, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības.
Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”
Klientus turpina apkalpot pēc iepriekšēja pieraksta. Lūdz klientiem ierasties savā pieraksta
laikā, ne ātrāk. Ierodoties klienti aicināti spiest zvana pogu pie durvīm. Tālr. informācijai:
63350107.
SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”
SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” klientus klātienē Pilsētas laukumā 2 un Dārzniecības
ielā 9, Kuldīgā, neapkalpo. Šķiroto atkritumu pieņemšanas laukums Dārzniecības ielā 9
klientiem ir atvērts. Arī lapas un citus “zaļos” atkritumus iedzīvotāji bez maksas var vest un
izbērt lielizmēra konteinerā, kas atrodas pie Šķiroto atkritumu pieņemšanas laukuma.
Klienti aicināti sazināties pa tālruni vai elektroniski. Sazināties var arī feisbukā
https://www.facebook.com/kuldigaskomunaliepakalpojumi
un
mājaslapā
https://kkp.lv/iesniegumi/ . Iesniegumu un dokumentus var atstāt pasta kastītē.
Saziņai:
- klientu apkalpošanas zāle, Pilsētas laukumā 2 – tālr. 63321963;
- atkritumu apsaimniekošanas daļa, Dārzniecības ielā 9 – tālr. 63322380;
- e-pasts kkp@kuldiga.lv.
SIA “Kuldīgas ūdens”
SIA “Kuldīgas ūdens” klientus apkalpo attālināti un pēc iepriekšēja pieraksta, obligāti uzrādot
derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
Saziņai:
- tālr. 63322358, 29219047;
- e-pasts kuldigas.udens@kuldiga.lv;
- avārijas dienesta tālr. 63322111, 29416621.
SIA “Kuldīgas siltumtīkli”
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SIA “Kuldīgas siltumtīkli” līdz 15. novembrim klientus klātienē neapkalpo. Klienti aicināti
sazināties attālināti:
- tālr. 63350289 – grāmatvedības jautājumi;
- tālr. 63350288 – tehniskie jautājumi;
- tālr. 26193500 – avārijas dienests;
- tālr. 63323721 – citi jautājumi;
- e-pasts siltums@kuldiga.lv;
- saziņai feisbukā: https://www.facebook.com/kuldigasiltumtikli

Pirmdien, 22. novembrī
14.00 Kuldīgas novada domes Finanšu komitejas sēde. Norises vieta – videokonferences
režīmā.
Trešdien, 24. novembrī
No 24. novembrim līdz 2022. gada 6. janvārim norisinās publiskā apspriešana jaunizveidotā
Kuldīgas novada plānošanas dokumentiem: Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai
2022.-2046. gadam, Kuldīgas novada attīstības programmai 2022.-2028, Kuldīgas novada
ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānam līdz 2030. gadam un Kuldīgas novada
tūrisma ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2028. gadam.
Publiskās apspriešanas laikā visi interesenti var iepazīties ar attīstības plānošanas
dokumentiem: 1) Kuldīgas novada pašvaldības tīmekļa vietnē HTTPS://KULDIGA.LV, sadaļā
“Sabiedrības
līdzdalība”; 2) Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmā: HTTPS://GEOLATVIJA.LV/GEO/TAPIS#DOCUMENT_19245; HTTPS://GEOLATVIJA.LV/
GEO/TAPIS#DOCUMENT_19248); 3) Kuldīgas pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un
informācijas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, darba laikā, ievērojot attiecīgajā laika posmā
spēkā
esošos
epidemioloģiskos
ierobežojumus:
pirmdienās
8.00–18.00,
no
otrdienas
līdz
ceturtdienai
8.00–17.00,
piektdienās 8.00–16.00. Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par attīstības plānošanas
dokumentu projektiem iespējams iesniegt līdz 2022. gada 6. janvārim: 1) Kuldīgas novada
pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā,
Skrundas pilsētas vai novada pagastu pārvaldēs to darba laikā, ievērojot attiecīgajā laika
posmā
spēkā
esošos
epidemioloģiskos
ierobežojumus;
2) sūtot pa pastu Kuldīgas novada pašvaldībai, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, LV 3301 vai Kuldīgas
attīstības
aģentūrai,
Pilsētas
laukumā
3,
Kuldīgā,
LV
3301;
3) elektroniski sūtot uz e-pasta adresi: KAA@KULDIGA.LV vai KASPARS.RASA@KULDIGA.LV

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

4)
izmantojot
teritorijas
attīstības
plānošanas
informācijas
sistēmu HTTPS://GEOLATVIJA.LV/GEO/TAPIS#DOCUMENT_19245; HTTPS://GEOLATVIJA.LV/
GEO/TAPIS#DOCUMENT_19248).
Ja iedzīvotājiem un citiem interesentiem ir radušies kādi jautājumi par attīstības plānošanas
dokumentiem
vai
publiskās
apspriešanas
procesu,
lūdzam
vērsties
pie
pašvaldības kontaktpersonas Kuldīgas novada pašvaldības iestādes “Kuldīgas attīstības
aģentūra”
vadītājas
vietnieka
Kaspara
Rasas,
tālr.
27840580,
epasts: KASPARS.RASA@KULDIGA.LV.
Ceturtdien, 25. novembrī
14.00 Kuldīgas novada domes sēde. Norises vieta – videokonferences režīmā.
Senioru vakcinācijas diena (revakcinācija senioriem, kas 28. oktobrī saņēma pirmo poti) un
iespēja arī saņemt pirmo poti. Tiem, kam paredzēta otrā pote, piezvanīs un pateiks precīzu
ierašanās laiku. Pirmajai potei pieteikšanās savā pagasta pārvaldē vai zvanot pa tālr.
27808897. Norises vieta – Kuldīgas vieglatlētikas manēžā, Dzirnavu ielā 13, Kuldīgā.
Piektdien, 26. novembrī
11.55–12.40 Latvijas nominācijas “Kuldīga / Goldingena Kurzemē” UNESCO Pasaules
mantojuma sarakstam izvērtēšanas saruna ICOMOS Pasaules mantojuma komisijā. Norises
vieta – klātienē Parīzē un videokonferences režīmā. Klātienē Latviju pārstāvēs Latvijas
Republikas vēstnieks UNESCO V.E. Indulis Ābelis, Kuldīgas novada pašvaldības Būvvaldes
vadītāja, Dr. arch. Jana Jākobsone un konsultante Lea Bronnere.
Sestdien, 27. novembrī
10.00–17.00 izbraukuma vakcinācija pret Covid-19 bez iepriekšēja pieraksta. Līdzi jāņem
pase vai personas apliecība. Norises vieta – Kuldīgas vieglatlētikas manēžā, Dzirnavu ielā 13,
Kuldīgā.

Aicinājums vakcinēties
Aicinām visus iedzīvotājus, kuri vēl nav vakcinējušies pret Covid-19, lai pasargātu sevi un
citus no smagas saslimšanas, izmantot iespējas vakcinēties. Īpaši vakcinēties aicināti seniori.
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Vakcinācijai Kuldīgas slimnīcas vakcinācijas kabinetā Kuldīgas vieglatlētikas manēžā, Dzirnavu
ielā 13, Kuldīgā, var pieteikties interneta vietnē WWW.MANAVAKCINA.LV vai zvanot pa
tālruni 8989.
Vakcīnai var pieteikties arī pie sava ģimenes ārsta, ja ģimenes ārsta prakse to nodrošina.
Regulāri Kuldīgā darbojas arī izbraukuma vakcinācijas punkti – aicinām sekot līdzi
informācijai Kuldīgas Facebook kontā un tīmekļa vietnē kuldiga.lv.

Izglītības jomas darbs un pasākumi
Klātienē mācās visu klašu skolēni. Interešu izglītība skolā/ pirmsskolā – tikai savas klases /
grupas ietvaros. Ārpus savas izglītības iestādes – ar Covid-19 sertifikātu – klātienē, ar
negatīvu Covid-19 testu – individuāli vai ārtelpās līdz 20 bērniem grupā.
25.novembrī
10.00. novada bioloģijas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem tiešsaistē (I.Flugrāte, 27839913)
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs
Konkurss oktobrī un novembrī – aicinām piedalīties jebkuru interesentu – skolēnu,
pedagogu, darbinieku, kolektīvu, skolēnu vecākus, vecvecākus, ģimenes virtuālajā izstādē
"Mana pēda Latvijā". Virtuālās izstādes “Mana pēda Latvijā” dalībnieki ir aicināti atklāt savu
radošo iztēli un piedalīties izstādē ar vizuāliem un vizuāli plastiskiem mākslas darbiem,
mūzikas, dejas, video, animāciju, fotogrāfijas un jebkāda cita veida darbiem, attēlojot
konkursa tēmu – “Mana pēda Latvijā” savā interpretācijā. Darba tehnika, formāts,
noformējums ir autora brīva izvēle.
Iesniegtos darbus/darbu foto publicēsim Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra
mājaslapā un sociālajos tīklos, lai atzīmētu Latvijas valsts svētku nedēļu un rosinātu ikvienā
no mums patriotisku un svinīgu noskaņu.
Nolikums: http://www.kuldigasbjc.lv/assets/Uploads/NOLIKUMS-Mana-peda-Latvija2.pdf
Pieteikšanās anketa virtuālajai izstādei: https://ej.uz/mana_peda_Latvija

Veselības veicināšanas nodarbības iedzīvotājiem (bez maksas)
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Aicinām kustēties, uzlabot pašsajūtu un veselību arī ārkārtējās situācijas laikā! Novembrī
atsākas veselības veicināšanas nodarbības, kas 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.
Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, zvanot vai sūtot ziņu ''vārds uzvārds” uz trenera tālruņa
numuru. Dalībnieku skaits vienā nodarbībā ir ierobežots. Treniņi tiek organizēti, ievērojot
valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, t.s. “zaļajā” režīmā.
•

Kuldīgā no 20. novembra ceturtdienās 18.15. un sestdienās 10.00 – nūjošanas
nodarbības. Vada Jeļena Miezīte, tālr. 26405549.

•

Ēdoles pagastā 17., 24. novembrī 17.45 – vingrošanas nodarbības. Vada Linda
Vainovska, tālr. 26100344.

•

Gudenieku pagastā pirmdienās 19.00 un trešdienās 19.15 – vingrošanas nodarbības.
Vada Linda Vainovska, tālr. 26100344.

•

Kabiles pagastā pirmdienās 19.00 – vingrošanas nodarbības. Vada Ilze Druvaskalna,
tālr. 26568767.

•

Kurmāles pagasta Vilgālē trešdienās 18.00 – vingrošanas nodarbības. Vada Sanita
Pujāte, tālr. 29359906.

•

Padures pagastā trešdienās 17.00 – vingrošanas nodarbības. Vada Malda Ruņeniece,
tālr. 29449383.

•

Pelču pagastā otrdienās 18.00 – vingrošanas nodarbības. Vada Malda Ruņeniece,
tālr. 29449383.

•

Rendas pagastā 15. novembrī 19.00, 25. novembrī 18.00 – vingrošanas nodarbības.
Vada Malda Ruņeniece t. 29449383.

•

Rumbas pagastā pirmdienās 17.00 – vingrošanas nodarbības. Vada Jeļena Miezīte,
tālr. 26405549.

•

Skrundā trešdienās 18.00 klātienē un attālināti, tiešsaistes platformā “Messenger
ROOM” (https://ej.uz/tiessaistes_vingrosana) – vingrošanas nodarbības. Vada Anda
Brūdere, tālr. 26161749.

•

Snēpeles pagastā pirmdienās 18.00 – vingrošanas nodarbības. Vada Sanita Pujāte,
tālr. 29359906.

•

Turlavas pagastā otrdienās 19.30 – vingrošanas nodarbības. Vada Malda Ruņeniece,
tālr. 29449383.
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•

Vārmes pagastā vingrošanas norisinās ceturtdienās (no 25.11.) pl.19.00. Vada
trenere Ilze Druvaskalna t. 26568767.

Kuldīgas novada sporta bāzu darbs un sporta pasākumi
Sporta bāzes – atvērtas, iepriekš jāpiesakās
No 15. novembra Kuldīgas novada sporta bāzes atkal uzņem apmeklētājus, taču tās
pieejamas pēc iepriekšēja pieraksta. Kontakti: http://kuldigasports.lv/sporta-bazes/
Kuldīgas peldbaseins strādā ik dienu 7.00–21.00. Pēc epidemioloģiskajiem noteikumiem
baseinu drīkst apmeklēt tikai „zaļajā režīmā”, ieskaitot bērnus no 12 gadu vecuma. Baseina
apmeklējumam nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, zvanot pa tālruni 20222085 un
rezervējot laiku. Darbu atsāks arī interešu izglītības pulciņi pie treneriem Andra Mazā un
Pāvela Vilcāna. Peldēšanas nodarbības pie treneres Dzintras Freimanes atsāksies
10. decembrī.
Sporta pasākumi
27. XI 16.00 “OPTIBET” telpu futbola virslīgas čempionāts FC Nikers – FC Petrow/Jelgava;
KNSS halle, Piltenes iela 25, Kuldīga.
28. XI 12.00 Latvijas čempionāts florbolā 2. līgā FK Vārme – FK Kurši FSS; KNSS halle, Piltenes
iela 25, Kuldīga.

Kino seansi
Kino seansi Kuldīgas kultūras centra kino zālē Raiņa ielā 21, Kuldīgā pieejami tikai “zaļajā” režīmā,
t. i. tikai vakcinēti un Covid-19 pārslimojuši apmeklētāji, uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu un
personu apliecinošu dokumentu.

23.XI 17.50

EMĪLIJA. LATVIJAS PRESES KARALIENE. 2021, drāma. Daudzsēriju filmas 5. un
6. sērija. Latvija. Ilgums 1’47. 12+.

24.XI 16.30

EMĪLIJA. LATVIJAS PRESES KARALIENE. 2021, drāma. Daudzsēriju filmas 5. un
6. sērija. Latvija. Ilgums 1’47. 12+.

24.XI 18.50

VENOMS. BŪS SLAKTIŅŠ. 2021, trilleris, asa sižeta filma. ASV, Lielbritānija,
Kanāda. Ilgums 1’37. 12+.

25.XI 17.20

VENOMS. BŪS SLAKTIŅŠ. 2021, trilleris, asa sižeta filma. ASV, Lielbritānija,
Kanāda. Ilgums 1’37. 12+.
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25.XI 19.30

EMĪLIJA. LATVIJAS PRESES KARALIENE. 2021, drāma. Daudzsēriju filmas 5. un
6. sērija. Latvija. Ilgums 1’47. 12+.

26.XI 16.30

TABU. 2021, romantiska komēdija. Latvija. Ilgums 1’36. 16+.

26.XI 18.30

MŪŽĪGIE. 2021, asa sižeta piedzīvojumu filma, fantāzija, zinātniskā fantastika.
Lielbritānija, ASV. Ilgums 1’37. 12+.

28.XI 14.00

TABU. 2021, romantiska komēdija. Latvija. Ilgums 1’36. 16+.

28.XI 16.10

MŪŽĪGIE. 2021, asa sižeta piedzīvojumu filma, fantāzija, zinātniskā fantastika.
Lielbritānija, ASV. Ilgums 1’37. 12+.

Kuldīgas novada muzeja (Pils iela 5) darbs un digitālais piedāvājums
No 16. novembra Kuldīgas novada muzeja izstāžu un ekspozīciju ēka (Pils ielā 5) būs atvērta
apmeklētājiem. Muzeja apmeklējums iespējams, uzrādot derīgu sadarbspējīgu Covid-19
sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.
DARBA LAIKS: P. SLĒGTS, O. 12.00–18.00, T. 10.00–18.00, C. 10.00–18.00, P. 10.00–18.00, S.
10.00–18.00, Sv. 10.00–18.00. 17. un 18. novembrī muzeja izstāžu un ekspozīciju ēka būs
atvērta no 10.00 līdz 17.00.
Novadnieku Imanta Kristovska un Ellas Kristovskas-Mediņas kopizstāde
Līdz 16. janvārim iedvesmojošā tēva un meitas kopizstādē apskatāmas Imanta Kristovska
radītās fotogrāfijas un mākslinieces Ellas Kristovskas-Mediņas gleznas. Izstādē aplūkojamie
darbi
rosina
novērtēt
mirkļa
burvību
un
trauslumu.
Vairāk:
www.kuldigasmuzejs.lv/post/novadnieku-ellas-kristovskas-mediņas-un-imanta-kristovskakopizstāde
Izstāde “Valdziņu pa valdziņam”
Līdz 6. martam muzejā apskatāma izstāde “Valdziņu pa valdziņam”, kas iepazīstina ar
rokdarbu kopas “Čaupe” vēsturi un kopas dalībnieču radītajiem rokdarbiem. Vairāk:
www.kuldigasmuzejs.lv/post/izstāde-valdziņu-pa-valdziņam
MUZEJA DIGITĀLAIS PIEDĀVĀJUMS
“Mājdaris”
Pavadi brīvo laiku aizraujoši kopā ar Kuldīgas novada muzeju! Par godu Latvijas valsts
svētkiem šoreiz muzeja mājaslapas sadaļā “Mājdaris” pieejamas dažādas radošas un
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izzinošas aktivitātes patriotiskās noskaņās. Vairāk: www.kuldigasmuzejs.lv/mājdarisnovembris
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: www.kuldigasmuzejs.lv/virtuālās-izstādes.
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
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.

Novada bibliotēku darbs un pasākumi
Visi bibliotēku pakalpojumi pieejami reģistrētiem lietotājiem ar derīgu Covid-19 vakcinācijas
vai pārslimošanas sertifikātu. Ierodoties bibliotēkā, obligāti jāuzrāda derīgs Covid-19
vakcinācijas/pārslimošanas sertifikāts un personu apliecinošs dokuments. Visu bibliotēkas
apmeklējuma laiku jālieto mutes un deguna aizsegs (izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam),
jāievēro 2 m distance (izņemot vienas mājsaimniecības pārstāvjus) un bibliotēkā norādītais
maksimālo apmeklētāju skaits. Katra bibliotēka nosaka maksimālo apmeklētāju skaitu
atbilstoši telpu kvadratūrai, maksimālais apmeklētāju skaits norādīts pie bibliotēkas ieejas.
Bērni līdz 12 gadu vecumam bibliotēku var apmeklēt tikai kopā ar pieaugušajiem, kuri var
uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Bērniem no 12
gadiem jāuzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, vai testēšanas sertifikāts, vai
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laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā izglītības procesa ietvaros veiktu skrīninga
testu ar negatīvu rezultātu.
Tiek nodrošināta bezkontakta grāmatu izsniegšanu reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem bez
Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta:
Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā:
• iepriekš veicot rezervāciju pa tālruņiem 25618263 vai 63350281, un vienojoties
par to saņemšanas laiku pie bibliotēkas,
• vai rakstot e-pastu ar vēlamo grāmatu nosaukumiem uz biblioteka@kuldiga.lv,
obligāti norādot telefona numuru un vārdu, uzvārdu vai lasītāja kartes numuru,
• vai autorizējoties un veicot grāmatu rezervāciju Kuldīgas novada bibliotēku
kopkataloga sadaļā “Mana bibliotēka”. Ja ir nepieciešami autorizācijas dati, tad ir
jāaizpilda reģistrācijas forma vietnē www.biblio.kuldiga.lv sadaļā “Reģistrēties
bibliotēkā”.
Ir iespēja veikt e-pakalpojumus un piekļūt brīvpieejas datoriem, iepriekš piesakoties un
rezervējot laiku bibliotēkas apmeklējumam pa tālruņiem: 25618263 vai 63350281.
Maksimālais uzturēšanās laiks pie datora – 30 minūtes.
Skrundas pilsētas, Skrundas bērnu un Kuldīgas novada pagastu bibliotēku kontaktinformācija
grāmatu rezervācijai pieejama vietnē www.biblio.kuldiga.lv sadaļā “Pagastu bibliotēkas”.
Pasākumi (konferences, semināri, diskusijas, tikšanās u.t.t.) bibliotēkā notiek tikai
vakcinētām/Covid-19 pārslimojušām personām, uzrādot sertifikātu, lietojot mutes un
deguna aizsegu un ievērojot 2 metru distanci. Bērni līdz 12 gadu vecumam var piedalīties
pasākumā vecāka, kam ir vakcinācijas/Covid-19 pārslimošanas sertifikāts, klātbūtnē. Bērni,
kas vecāki par 12 gadiem, uzrāda vakcinācijas/Covid-19 pārslimošanas sertifikātu vai
laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu, kas veikts
izglītības procesa ietvaros. Pasākuma apmeklētājiem tā norises laikā jāatrodas fiksētās,
personalizētās sēdvietās.
Bibliotēkā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai
izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.
Visiem bibliotēkas reģistrētajiem lietotājiem joprojām pieejami attālinātie pakalpojumi –
attālinātās uzziņas un konsultācijas, brīvpieeja abonētajām datubāzēm, pieeja elektronisko
grāmatu e-bibliotēkai www.3td.lv, bezkontakta grāmatu izsniegšanas iespēja ārpus
bibliotēkas telpām. Grāmatas nodot iespējams arī grāmatu nodošanas kastē ārpus
bibliotēkas telpām. Pagastu bibliotēkās izlasītās grāmatas tiek nodotas bibliotēkas vadītāja
norādītajā vietā.
Kuldīgas Galvenā bibliotēka atvērta darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, sestdienās no
plkst. 10.00 līdz 16.00, svētdienās – slēgts.
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Izstādes Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā:
Kuldīgas Galvenā bibliotēka atvērta no pirmdienas līdz piektdienai 9.00–18.00, sestdienās
10.00–16.00. Bibliotēkas apmeklējums iespējams, uzrādot derīgu sadarbspējīgu Covid-19
sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.
1. stāvā līdz 30. novembrim literatūras izstādes “Nav skaistākas zemes par Latviju manu…”
un “Ja Tu zinātu, cik vientulība auksta, Tu atvērtu man savas durvis Un uzvārītu man karstu
aveņu tēju” Rakstniecei Dainai Avotiņai – 95.
2. stāvā – Rolfa Vitāla gleznoto ģerboņu izstāde “Izraēla”. Literatūras izstāde “Ar cerību par
Latviju” Atmiņas, pārdomas, dzīvesstāsti.
Tiešsaistes pasākumi šajā nedēļā:
26. novembrī 11.00 Facebook (@KuldigasBiblioteka) tiešraidē – “Jauno grāmatu rīts”.

Izstāžu telpu darbs
Kuldīgas Mākslas namā (Kuldīgā, 1905. gada ielā 6, atvērts no 15. novembra trešdienās,
ceturtdienās 10.00–16.00, piektdienās, sestdienās 12.00–18.00, svētdienās 12.00–16.00.
Apmeklējums iespējams, uzrādot derīgu sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu un personu
apliecinošu dokumentu.)
Līdz 30. decembrim – Kristapa Kalna un Sarmītes Māliņas darbu izstāde “Tagad ir visu laiku”.
Kuldīgas Mākslinieku rezidences galerijā (Kuldīgā, Pils ielā 2, atvērts no 15. novembra
ceturtdienās, piektdienās, sestdienās, svētdienās 12.00–18.00. Apmeklējums iespējams tikai
pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālr. 29638612. Ierodoties būs jāuzrāda derīgs
sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts un personu apliecinošs dokuments.)
Līdz 30. decembrim – Kristapa Kalna un Sarmītes Māliņas darbu izstāde “Tagad ir visu laiku”.
Kuldīgas Adatu tornī (Kuldīgā, Liepājas ielā 37. Apmeklējums iespējams tikai darbdienās pēc
iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālr. 29433674. Ierodoties būs jāuzrāda derīgs sadarbspējīgs
Covid-19 sertifikāts un personu apliecinošs dokuments.)
Adatu ekspozīcija industriālā mantojuma tornī.
Līvijas Rezevskas izstāžu zālē (Kuldīgā, Mucenieku ielā 19, atvērta tikai pēc iepriekšēja
pieraksta, zvanot pa tālr. 29100317)
Tēlnieces, Kuldīgas goda pilsones Līvijas Rezevskas izstāžu zāles pastāvīgā ekspozīcija.
Alsungas Tūrisma informācijas un vēsturiskā mantojuma centrs uz remonta laiku slēgts.
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Skrundā un pagastos
Uzmanību! Norises ir atkarīgas no valstī pieņemtajiem lēmumiem, tāpēc ir iespējamas
izmaiņas. Precīzākai informācijai par norisēm aicinām sekot līdzi pagastu feisbuka kontos vai
mājas lapās!
ALSUNGĀ
Katru svētdienu 12.00–16.00 Alsungā pie kultūras nama (Raiņa ielā 2) – suitu ielu
tirdzniecība.
ĒDOLĒ
Ēdolnieki aicināti piedalīties foto izstādē “Mana māja, mana sēta, mana pils.” Izstāde būs
skatāma novembra beigās lielajos kultūras nama skatlogos.
SNĒPELĒ
Visu novembri Snēpeles muižas logos apskatāma iedzīvotāju iesūtīto fotogrāfiju izstāde “Kā
es gāju rudeni lūkoties”.

