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PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS
No 1. līdz 8. augustam
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 telpām Pilsētas laukumā 4, Kuldīgā.

Pirmdien, 1. augustā
11.00 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji tiekas ar Kurzemes
reģiona izglītības pārvaldēm par atalgojuma sistēmu “Skolēns pašvaldībā”. Norises vieta –
Kuldīgas novada domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Otrdien, 2. augustā
No 14.00 līdz 15.30 laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada domes zālē,
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Trešdien, 3. augustā
9.00 Kuldīgas novada domes Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas sēde.
Norises vieta – Kuldīgas novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
10.00 Kuldīgas novada domes Administratīvās komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas
novada domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Sestdien, 6. augustā
10.00 17. Kuldīgas pusmaratons. Norises vieta – sacensību centrs pilsētas estrāde, Pētera
iela, Kuldīga.
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No 11.00 līdz 18.00 laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada domes zālē,
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
6. un 7.augustā “TasteKuldīga” mājas kafejnīcas Kuldīgas novadā. Iepazīties ar Kuldīgas
novada daudzveidīgajām un izcilajām garšām aicina šitaki sēņu audzētava “Garīkas”
Rudbāžu pagastā, augstākās kvalitātes bioloģisko liellopu gaļas audzētava “Kolumbi”
Rumbas pagastā, lauku sēta-zoo “Zemturi” Laidu pagastā, aitu saimniecība “Pilskalni”
Snēpeles pagastā, jaunradītais uzņēmums “Rudys Fermented Food” Rumbas pagastā,
saimniecība “Paulīnes” Alsungas pagastā un smiltsērkšķu audzētava Rudbāržu pagastā, kas
pazīstama kā Zeltaogas.lv. Plašāk par piedāvājumu un pieteikšanos saimniecību
apmeklējumam: https://www.facebook.com/TasteKuldiga

Atbalsts Ukrainai
Kuldīgas novadā kopumā ir 165 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).
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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
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.
Vakcinācijas kabinets atsāks darbu augustā. Kuldīgas slimnīcas vakcinācijas kabinets
atrodas 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 muzejā (Pils iela 5)
Līdz 11. septembrim – fotoizstāde“3M”. “3M”: miers, mīlestība, mājas. Piedalās foto kluba
“Divas upes” biedri.
Līdz 21. augustam – Antras Meikes personālizstāde “Manas pilsētas krāsas”.
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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.
MUZEJA PIEDĀVĀTĀS
NODARBĪBAS
•

IZZINOŠĀS

AKTIVITĀTES

UN

IZGLĪTOJOŠĀS

Jūlijā un augustā ikvienam interesentam pieejamas dažādas radošās darbnīcas
muzejpedagoģes Baibas Vētrājas vadībā (2 stundas dienā, 11.00–13:00) – būs
iespējams pēc sava prāta izrotāt vecpilsētas lukturu attēlus, veidot savus svečturus,
taisīt mīļzvēru kolekciju krāsojot akmentiņus, muzicēt ar pašdarinātiem
instrumentiem un mazliet citādāk paraudzīties uz latviešu etnogrāfiskajām zīmēm.

Pieteikties uz nodarbībām un radošajām darbnīcām iespējams, zvanot 25462236 vai rakstot
e-pastu uz baiba.vetraja@kuldiga.lv

Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā (1905. gada ielā 6, Kuldīga)
Līdz 7. augustam Latvijas Bankas ceļojošās izstāde “No Ventspils līdz Valkai. Latvijas
Banka novados (1922-1940)”.
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 21. augustam – izstāde “Šeit un tālumā, sapnī un nomodā.” Izstādē piedalās Laura
Aizporiete, Krišs Erdmanis, Ieva Iltnere, Ingrīda Ivane,, Ritums Ivanovs, Liene Mackus,
Aleksejs Naumovs, Gļebs Panteļejevs, Andris Prigičevs, Gints Rudzītis, Kārlis Siliņš,
Sandra Strēle, Vides Filmu Studija, Velga Vītola, Andris Vītoliņš, Kaspars Zariņš, Vija
Zariņa. Kurators Raimonds Kalējs.
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3. stāva zālē izstāde “Gleznotāji”. Izstādē piedalās A.Biedriņas, I. Bīriņas, J. Dinkovas,
J. Ozollapas, A. Putniņas, K. Straumes, I. Stīveres, H. Heinrihsones 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 augusta beigām 2. stāvā, fotokluba “Divas upes” telpās – Lauras Vilertes
personālizstāde “Dzīvot”.
Līdz 4. septembrim – Latvijas Mākslas Akadēmijas stikla mākslas apakšnozares studentu
un pasniedzēju vitrāžas darbu izstāde “Tad un tagad”.
Darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienai 9.00–17.00, sestdienās, svētdienās 10.00–15.00,
ieeja bez maksas.

Kuldīgas mākslinieku rezidencē (Pils iela 2, Kuldīga)
Līdz 21. augustam – izstāde “Šeit un tālumā, sapnī un nomodā.” Izstādē piedalās Laura
Aizporiete, Krišs Erdmanis, Ieva Iltnere, Ingrīda Ivane,, Ritums Ivanovs, Liene Mackus,
Aleksejs Naumovs, Gļebs Panteļejevs, Andris Prigičevs, Gints Rudzītis, Kārlis Siliņš,
Sandra Strēle, Vides Filmu Studija, Velga Vītola, Andris Vītoliņš, Kaspars Zariņš, Vija
Zariņa. Kurators Raimonds Kalējs.
Darba laiks: no trešdienas līdz svētdienai 12.00–18.00, ieeja bez maksas.

Kuldīgas Adatu fabrikā (Kalpaka iela 4, Kuldīga)
Līdz septembra vidum – Latvijas Mākslas akadēmijas praktiskās doktorantūras studentu un
diplomdarbu vadītāju darbu izstāde. Aicinām izmantot iespēju iepazīt jauno kultūrtelpu
Kurzemē – Kuldīgas Adatu fabriku, kā arī izcilu Latvijas mākslinieku darbus.
Darba laiks: no trešdienas līdz svētdienai 12.00–18.00, ieeja bez maksas

Līvijas Rezevskas izstāžu zālē (Mucenieku ielā 19, Kuldīga)
Tēlnieces, Kuldīgas goda pilsones Līvijas Rezevskas izstāžu zāles pastāvīgā ekspozīcija.
No 3. līdz 31. augustam – Oļģerta Grūbes personālizstāde. Atklāšana 3. augustā 15.00.
Darba laiks: no trešdienas līdz svētdienai 10.00–14.00, sestdienās, svētdienās 15.00–18.00.
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Sporta pasākumi
10.00 17. Kuldīgas pusmaratons. Norises vieta – sacensību centrs pilsētas estrāde, Pētera
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.
•
•
•
•
•
•

pirmdienās un trešdienās 8.00 Kuldīgas pilsētas estrādē – TRX, vada trenere Malda,
tālr. 29449383;
pirmdienās un trešdienās 10.30 Kuldīgas pilsētas estrādē – vingrošana senioriem,
vada trenere Jeļena, tālr. 26405549;
pirmdienās un trešdienās 18.00 Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskolas
sporta laukumā – vingrošana bērniem (4-6 gadi), vada trenere Linda, tālr. 26100344;
otrdienās un ceturtdienās 8.30 Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskolas
sporta laukumā – rīta vingrošana, trenere Laura, tālr. 28261954;
pirmdienās un trešdienās 18.00 Kuldīgas pilsētas estrādē – bokss, vada treneris
Sergejs, tālr. 29618890;
ceturtdienās 18.15. un sestdienās 9.00 Kuldīgā – nūjošanas nodarbības, vada trenere
Jeļena, tālr. 26405549.

Skrundā un pagastos
ALSUNGĀ
Katru svētdienu 11.00–15.00 Alsungā pie kultūras nama (Raiņa ielā 2) – suitu ielu
tirdzniecība.
Līdz 10. augustam Alsungas bibliotēkā – izstāde “Suitu sievas…pa saulei. No Ingas arhīva”.
Fotogrāfijas no tāliem un tuviem ceļiem (ASV, Latvijā), bērnu zīmējumi.
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Līdz 9. septembrim Alsungas Amatu mājā – Anitas Rumbiņas grafikas darbu izstāde
“Profili”.
Līdz 30. septembrim apmeklētājiem atvērta Alsungas Livonijas ordeņa pils. Darba laiks no
otrdienas līdz piektdienai 9.00–17.00, sestdienās 11.00–16.00.
ĒDOLĒ
Augustā Ēdoles bibliotēkā Ilzes Kalvānes ilustrāciju izstāde un krājuma grāmatu tematiskā
izstāde “Danielai Stīlai 75”. Bibliotēkas feisbuka kontā – virtuālā izstāde “Grāmatu jaunumi
Ēdoles pagasta bibliotēkā”.
GUDENIEKOS
Līdz 15. augustam Gudenieku kultūras namā – Silvijas Teteres krustdūrienā izšutas gleznas.
KURMĀLĒ
Augustā Priedaines bibliotēkā – Ilzes Kalvānes radošo darbu izstāde “Spilgti bezgalīgais
stāsts”.
Līdz 11. augustam Kurmāles pagasta izstāžu zālē – Tautas tēlotājas mākslas studijas
“Kuldīgas Palete” dalībnieces Rasas Rasmanes darbu izstāde.
LAIDOS
Līdz 14. augustam Laidu bibliotēkā – Dagnijas Gulbes izstāde “Gleznas no sausiem
augiem”.
NĪKRĀCĒ
Augustā Nīkrāces bibliotēkā – Māra Mihailova fotogrāfiju izstāde “Runča dzīvesstāsts”.
PELČOS
10. augustā – senioru ekskursija uz Šokolādes muzeju Pūrē un citām interesantām vietām
tuvējā apkārtnē. Sīkāka informācija un pieteikšanās līdz 3.augustam, zvanot Baibai pa tālr.
26354396.
RAŅĶOS
6. augustā 22.00 Raņķos aiz estrādes Ventas abos krastos un uz plosta – Nakts noskaņu
koncerts “Sapņu atspulgs Ventas ūdens lāsē”. Koncertēs Jana Aņisimova (klavieres), Elīza
Petrenko (čells), Uģis Upenieks (perkusijas), Guntis Skuja (klavieres, balss), Mārtiņš
Pētersons (saksafons, mežrags, balss), Reinis Galenieks (vijole un dzīvās uguns vēdekļi).
Līdzi ņemt lukturīšus, krēslu un pledu. Koncertu var apmeklēt arī sēžot savā laivā.
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RUDBĀRŽOS
Augustā Rudbāržu bibliotēkā – Zaigas Gulbes dzejas izstāde “Baltās Gaismas dzeja” uz
koka ripām.
SKRUNDAS PAGASTĀ
Augustā Antuļu bibliotēkā – novadpētniecības izstāde ciklā “Fotogrāfi Skrundā
20. gadsimtā” “Augusta Miklaviča (Pūpola) daiļrades mantojums”. Izstādē apkopotas 50
autora radītas fotogrāfijas, kuras izgatavotas laika posmā no 20. gs. 30. gadiem līdz
70. gadiem.

Kapu svētki
KULDĪGĀ 7. augustā:
o 12.00 Meža kapos;
o 14.00 Kalna kapos.
ĒDOLĒ 7. augustā:
o 10.00 Paružu kapos;
o 11.00 Lūšu kapos;
o 12.00 Kaušu kapos;
o 13.00 Vingru kapos;
o 14.00 Ķesteru kapos;
o 14.30 Almāles kapos;
o 15.00 Postmuižas kapos;
o 16.00 Lieģu kapos.
GUDENIEKOS 6. augustā:
o 13.00 Kumsteru kapos;
o 14.00 Struijas kapos.
RAŅĶOS 7. augustā:
o 12.00 Irbes kapos;
o 13.00 Priednieku kapos.

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

RUDBĀRŽOS 7. augustā:
o 14.00 Sprīžu kapos;
o 15.00 Vecsieksātes kapos;
o 16.00 Bākūžu kapos.
SKRUNDĀ UN SKRUNAS PAGASTĀ 7. augustā:
o 14.30 Dobeļu kapos;
o 15.30 Vadžu kapos.

