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PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS
No 13. līdz 19. 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.

Pirmdien, 13. jūnijā
11.00 Kuldīgas novada pašvaldības izglītības nodaļas speciālisti tiekas ar LR Izglītības un
zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta pārstāvjiem. Norises vieta
– Kuldīgas novada domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
14.00 Kuldīgas novada domes Transporta komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada
domes 302. kabinetā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Otrdien, 14. jūnijā
11.00 Kuldīgas novada domes vadība piedalās komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdī.
Klātesošos uzrunās Kuldīgas Sv. Trīsvienības draudzes mācītājs Vjačeslavs Bogdanovs un
Kuldīgas novada politiski represēto biedrības vadītājs Uldis Jumiķis. Pasākumā ar dzejas
lasījumiem piedalīsies Liene Blūma. Norises vieta – pie piemiņas akmens Pētera ielā,
Kuldīgā.
No 12.00 līdz 13.30 laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada domes zālē,
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
14.00 Kuldīgas novada domes Sporta un veselības veicināšanas komisijas sēde. Norises
vieta – videokonferences režīmā.

Trešdien, 15. jūnijā
Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas speciālisti dodas pieredzes apmaiņā uz
Madonas novadu.
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11.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa piedalās Latvijas Pašvaldību
savienības (LPS) valdes sēdē un sarunās ar Latvijas Republikas Finanšu ministriju. Norises
vieta – LPS, Mazajā Pils ielā 1, Rīgā.

Ceturtdien, 16. jūnijā
14.00 Kuldīgas novada domes Attīstības komitejas sēde. Norises vieta – videokonferences
režīmā.
15.00 Kuldīgas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas sēde. Norises
vieta – videokonferences režīmā.
16.00 Kuldīgas novada domes vadība piedalās starptautiskās maģistra programmas
pakalpojumu dizainā prezentācijā partneriem par aizvadīto pirmo mācību gadu šīs
programmas īstenošanā. Norises vieta – Adatu fabrikā, Kalpaka ielā 4, Kuldīgā.

Piektdien, 17. jūnijā
No 13.00 līdz 16.00 laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada domes zālē,
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
13.00 Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa tiekas ar Latvijas Universitātes
(LU) rektoru Indriķi Muižnieku un vadības pārstāvjiem. Norises vieta – LU Kuldīgas filiālē,
Kalna ielā 19, Kuldīgā.

Sestdien, 18. jūnijā
No 10.00 līdz 14.00 laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada domes zālē,
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
No 11.00 līdz 16.00 “Siera, maizes un zaļumu tirgus”, pulcējot izcilu garšu siera un maizes
meistarus no dažādām Latvijas saimniecībām. Norises vieta: Kaļķu ielas kvartālā, Kuldīgā.
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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
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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.
15. jūnijā no 14.00 līdz 15.00 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 novada izglītības iestādēs
14. jūnijā 10.00 direktoru vietnieku seminārs Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību
vidusskolā (L. Mačtama, tālr. 27841950, pārcelts no 8. jūnija)
Izlaidumi Kuldīgas novada izglītības iestādēs
14. jūnijā 13.00 Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra 9. klases izlaidums. Norises
vieta – Viduskurzemes pamatskolā – attīstības centrā, Saules Stari, Pelči, Pelču pagasts,
Kuldīgas novads.
14. jūnijā 15.00 Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra Profesionālās izglītības
programmas izlaidums. Norises vieta – Viduskurzemes pamatskolā – attīstības centrā,
Saules Stari, Pelči, Pelču pagasts, Kuldīgas novads.
15. jūnijā 11.00 Kuldīgas 2. vidusskolas 9.a klases izlaidums. Norises vieta – Kuldīgas
2. vidusskolā, Jelgavas iela 62, Kuldīgā.
15. jūnijā 12.00 Kuldīgas 2.vidusskolas 9.b klases, 9.n klases izlaidums. Norises vieta –
Kuldīgas 2. vidusskolā, Jelgavas iela 62, Kuldīgā.
15. jūnijā 16.00 Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas mākslas skolas
izlaidums. Norises vieta – Kuldīgas Mākslas namā, 1905. gada ielā 6, Kuldīgā.
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16. jūnijā 15.00 Kuldīgas Centra vidusskolas 9.b klases izlaidums. Norises vieta – Kuldīgas
Vieglatlētikas manēžā, Dzirnavu ielā 13, Kuldīgā.
16. jūnijā 17.00 Kuldīgas Centra vidusskolas 9.a klases izlaidums. Norises vieta – Kuldīgas
Vieglatlētikas manēžā, Dzirnavu ielā 13, Kuldīgā.
16. jūnijā 18.00 Laidu pamatskolas 9. klases izlaidums. Norises vieta – Laidu pamatskolas
sporta zālē, Laidos, Laidu pagastā.
17. jūnijā 17.00 Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 9. klases izlaidums.
Norises vieta – Kuldīgas Kultūras centrā, Raiņa ielā 21, Kuldīgā.
17. jūnijā 17.00 Vārmes pamatskolas 9. klases izlaidums. Norises vieta – Vārmes
pamatskolā, Vārmes pagastā.
17. jūnijā 18.00 Ēdoles pamatskolas 9. klases izlaidums. Norises vieta – Ēdoles kultūras
namā, Dārza ielā 6, Ēdolē, Ēdoles pagastā.
18. jūnijā 15.00 Nīkrāces pamatskolas 9. klases izlaidums. Norises vieta – Nīkrāces
pamatskolā, Dārza ielā 3, Nīkrāces pagastā.
18. jūnijā 13.00 Skrundas vidusskolas 9.a klases izlaidums. Norises vieta – Skrundas
vidusskolas aktu zālē, Liepājas ielā 12, Skrundā.
18. jūnijā 16.00 Skrundas vidusskolas 9.b klases izlaidums, Skrundas vidusskolas aktu zālē.
Norises vieta – Liepājas ielā 12, Skrundā.
18. jūnijā 16.00 Turlavas pamatskolas 9. klases izlaidum. Norises vieta – Turlavas
pamatskolā (vai kultūras namā – lietus gadījumā), “Skola”, Turlavas pagasts.
18. jūnijā 16.00 Alsungas pamatskolas 9. klases izlaidums. Norises vieta – Alsungas
kultūras namā, Skolas ielā 11, Alsungas pagastā.
18. jūnijā 16.00 Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas 9. klases izlaidums. Norises vieta –
Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas svinību zālē vai skolas sētā, Kabiles pagastā.

Kuldīgas kultūras centra pasākumi (Raiņa iela 21, Kuldīga)
KINO SEANSI:
14. jūnijs 17.30 animācijas piedzīvojumu filma, ģimenes filma “KRĀMIŅI UN BURVJU
PIRAMĪDAS NOSLĒPUMS”, Itālija, 2020, Ilgums 1’28.
14. jūnijs 19.30 asa sižeta piedzīvojumu filma, zinātniskā fantastika “JURA LAIKMETA
PASAULE: VALDĪŠANA” ASV, 2022. Ilgums 2’26, līdz 12 gadu vecumam – neiesakām.
15. jūnijs 16.40 asa sižeta piedzīvojumu filma, zinātniskā fantastika “JURA LAIKMETA
PASAULE: VALDĪŠANA” ASV, 2022, Ilgums 2’26, līdz 12 gadu vecumam – neiesakām.
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15. jūnijs 19.30 animācijas piedzīvojumu filma, ģimenes filma “KRĀMIŅI UN BURVJU
PIRAMĪDAS NOSLĒPUMS”, Itālija, 2020, Ilgums 1’28.
16. jūnijs 17.30 animācijas piedzīvojumu filma, ģimenes filma “KRĀMIŅI UN BURVJU
PIRAMĪDAS NOSLĒPUMS”, Itālija, 2020, Ilgums 1’28.
16. jūnijs 19.30 asa sižeta piedzīvojumu filma, zinātniskā fantastika “JURA LAIKMETA
PASAULE: VALDĪŠANA” ASV, 2022, Ilgums 2’26, līdz 12 gadu vecumam – neiesakām.

Biļešu cenas uz kino seansiem: 2022. gadā darba dienās 3 EUR; brīvdienās un svētku dienās
– 3,50 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana KKC kasē darba dienās no 9.00 līdz 18.00, brīvdienās
– stundu pirms pirmā kino seansa. Vietu rezervēšana uz kino seansiem no 1. marta darba
dienās no 9.00 līdz 18.00, brīvdienās – stundu pirms pirmā kino seansa, zvanot pa tālruni
29542242. Rezervētās biļetes jāizpērk vismaz 30 min. pirms seansa. Kinoteātrī aizliegts
ienest uzkodas un dzērienus!

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
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)
16. jūnijā Metodiskā diena – bibliotēka apmeklētājiem slēgta.
Darba laiks: No 1. jūnija līdz 31. augustam vasaras darba laiks bibliotēkā: darba dienās
10.00–18.00, sestdienās, svētdienās – slēgts.
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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)
Līdz 15. jūnijam Zanes Kairišas gleznu izstādes.
No 18. jūnija 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
13. jūnijā 14.00 Latvijas čempionāts futbolā U-13 attīstības grupā Kuldīgas NSS – FK
TUKUMS 2000/TS. Norises vieta – A. Grundmaņa stadionā, Īsā ielā 4, Kuldīgā.
15. jūnijā 17.30 Skriešanas seriāls “Kuldīgas apļi 2022” 4. kārta, Krauļu priedes. Norises
vieta – Krauļu ielā, Kuldīgā.
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16. jūnijā 12.00 Latvijas čempionāts futbolā U-13 attīstības grupā Kuldīgas NSS – TALSU
NSS. Norises vieta – A. Grundmaņa stadionā, Īsā ielā 4, Kuldīgā.
19. jūnijā 11.00 Kuldīgas novada atklātais čempionāts florbolā, KNSS sporta halle, Piltenes
iela 25, Kuldīga.
19. jūnijā 12.00 Baltijas čempionāts riteņbraukšanā grupas braucienā U23 grupā, Priedainē,
Zaļā iela, Kuldīga.

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.

Skrundā un pagastos
SKRUNDĀ
14. jūnijā 14.00 Pie memoriālā vagona – piemiņas brīdis 1941. gada 14. ūnija deportāciju
upuriem.
ALSUNGĀ
14. jūnijā 16.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā 16.00 piemiņas vietā
noliksim ziedus un aizdegsim sveces, 16.30 – koncerts Amatu mājas pagalmā.
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
Jūnijā Ēdoles bibliotēkā – pasaules vides dienai veltīta bibliotēkas krājuma grāmatu izstāde
“Zeme mums tikai viena” un Mārtiņa Pizika gleznu izstāde.
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19. jūnijā no 10.00 līdz 16.00 Ēdoles pilī, iekšpagalmos un parkā norisināsies jau desmitais
Emīla gadatirgus. Organizē Ēdoles pils.
GUDENIEKOS
Jūnijā un jūlijā Gudenieku kultūras namā – Gunta Obodņikova apgleznoto skaņuplašu
izstāde.
KABILĒ
Līdz 20. jūnijam Kabiles bibliotēkā – Ilzes Kalvānes ilustrāciju izstāde “Spilgti bezgalīgais
stāsts”.
KURMĀLĒ
14. jūnijā Vārdupē pie piemiņas akmens – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.
Aizdedzināsim svecītes, noliksim ziedus un atcerēsimies tos, kuri izgāja bargos Sibīrijas
ceļus.
Līdz 8. jūlijam Kurmāles pagasta izstāžu zālē – Oļģerta Grūbes foto izstāde.
Līdz 22. jūnijam Priedaines bibliotēkā – Dagnijas Grundbergas fotoizstāde “Mana
meditācija”.
Jūnijā Priedaines bibliotēkā un sociālo tīklu kontos – literatūras izstāde “Jaunākā literatūra
Priedaines bibliotēkā”.
LAIDOS
14. jūnijā Laidos pie represēto akmens visas dienas garumā noliksim ziedus un aizdegsim
sveces, pieminot represētos.
18. jūnijā 14.00 Sermītes sporta laukumā aicināti piedalīties dalībnieki no visas Kurzemes,
lai cīnītos par “Stiprākā kurzemnieka” titulu. Balvā – Jāņu labumi. Pieteikšanās un
reģistrācija sacensību dienā 13.00–13.45.
18. jūnijā 20.00 Sermītes estrādē – Laidu amatierteātra izrāde pēc Ritas Missūnes lugas
motīviem “Nopietni kā anekdotē ielīgosim Jāņus”. Režisore Raimonda Vilmane. 22.00
Sermītes estrādē – Zaļumballe ar grupu “Zeļļi”. Ieeja brīva.
NĪKRĀCĒ
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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16. jūnijā 19.00 Nīkrāces atpūtas centrā – daudz noderīgu faktu par saulgriežu laikā dabā
rodamajām zāļu tējām un to iedarbību būs iespējams uzzināt zāļu pazinējas Vairas
Rudzrogas radošajā nodarbībā “Augu spēks Saulgriežu laikā”. Dalības maksa: 5 EUR.
RAŅĶOS
14. jūnijā pie piemiņas akmens – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
18. jūnijā 20.00 “Sudmalnieku birzī” – Jāņu ielīgošana “Viena diena lauku sētā” ar krējuma
mašīnēšanu un sviesta kulšanu, dažādu sieru siešanu, pašu ceptām nabagpankūkām, koka
karošu grebšanu, veļas mazgāšanu uz vešdēļa un gludināšanu uz ruļļa, grozu pīšanu,
kalējdarbiem, ēvelēšanu uz ēveļbeņķa. Gar Ventu būs iespējams izbraukt ar līnijdrošku, bet
Ventā ar laivu. Atvērsim pūralādes ar senlatviešu darbarīkiem. Acis priecēs mini zoo ar
kazām, vistām, cāļiem un aitām, tautastērpu, puķu un uguns ceļu. Estrādes stāvlaukumā
darbosies pirmsjāņu tirgus ar sieriem, pašceptu maizi, kūpinājumiem, piparkūkām, putoto
medu un citiem labumiem. Sīkāka informācija pa tālr. 29359243 (Dace). Vakara gaitā
muzicēs Snēpeles kapella “Kā ir, tā ir”. Jestrus dančus dejos Snēpeles vidējās paaudzes deju
kolektīvs “Snēpele”, Skrundas kultūras nama senioru deju kolektīvs “Virši” un bērnu deju
kolektīvs “Jautrais dancis”. 22.00 akmens labirintā - kokļu koncerts. Ieeja bez maksas.
Jūnijā Raņķu bibliotēkā – Dagnijas Grundbergas izstāde “Mirkļi”.
RENDĀ
14. jūnijā 18.00 Rendā pie piemiņas akmens – komunistiskā genocīda upuru piemiņas
diena. Atcerēsimies Rendas pagasta represētos, noliekot ziedus un aizdedzot svecītes
RUDBĀRŽOS
14. jūnijā aicinām Rudbāržu pagasta iedzīvotājus nolikt ziedus pie piemiņas akmens
komunistiskā genocīda upuru piemiņai.
17. jūnijā 19.00 Lauras Drēzdiņas etnokokles autorkoncerts “...kad debesu lūkas ir vaļā,
skan zelta stīgas.” Noskaņu pirms koncerta mežā radīs Āra Godiņa indiāņu izcelsmes flautu
performances. Noslēgumā: Saulstāvju uguns rituāls.
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”.

