
Izstādes un pasākumi 

          2018. gada jūnijā 

Kuldīgas un Skrundas  novadu bibliotēkās 

 

Bibliotēka Izstādes Laiks Pasākumi  Laiks Kontakti 

Kuldīgas novads 

Kuldīgas Mākslas 

nams 
Latvijas Mākslas akadēmijas 

bakalauru darbi(visos stāvos) 

8.jūnijs - 

1.jūlijs 

  K.Vicinska 

Kabiles bibliotēka Daces Grundmanes gleznas 5.- 29. jūnijs 

 

   

Daiga Riežniece 

Padures bibliotēka Aivara Vētrāja fotogrāfiju 

izstāde Dzelzceļa ielas 

impresijas 

 

Kates Vītolas Sapņu ķērāji 

 

1.jūnijs - 

30.jūnijs 

 

 

1.jūnijs - 30. 

jūnijs 

  Aina Salma 

Pelču bibliotēka Dzintra Lejas fotoizstāde “ 

Suitu Jāņu diena” 

2.jūnija - 2. 

jūlijam 

  Aija Kņaze 



Priedaines bibliotēka Rasas Rasmanes akvareļu 

izstāde 

1.06.-30.06. Radošas nodarbības 

skolēnu brīvlaikā 

 

Radošas nodarbības 

skolēnu brīvlaikā 

11. jūnijs 

plkst.14.00 

 

25. jūnijs 

plkst.14.00 

 

 

Daiga Rozevska 

Rendas bibliotēka Kuldīgas fotokluba “Divas 

upes” Vārmes fotoplenēra 

izstāde 

1.06- 30.06 

 

  Inese Šarkovska 

Rumbas bibliotēka Guntas Bāriņas darināto ziedu 

un foto izstāde 

1.06.-30.06.   Gunita Stāraste 

Snēpeles bibliotēka  Daigas Rozevskas gleznu 

izstāde -Mans otas 

pieskāriens 

1.06.- 

21.06.2018 

  Biruta Damberga 

Turlavas bibliotēka Turlavas pamatskolas 

vizuālās mākslas radošo 

darbū izstāde. 

 

PII grupas “Lāčuks” radošo 

darbu izstāde “Viss smaržo, 

plaukst un čivina!” 

1.jūnijs- 29. 

jūnijs 

 

 

 

26.06.-30.06. 

  Sandra 

Brantevica 

Vārmes bibliotēka Vārmenieku rokdarbu un 

amatniecības izstrādājumu 

izstāde 

1. jūnija - 

27.jūnijam 

 

  Iveta Okmane 



 

Vilgāles bibliotēka   Brauciens bibliotēkas 

lietotājiem uz peoniju 

svētkiem Pelču 

pagasta “Ziedoņos”. 

Pieteikties pa 

tel.nr.29447836 

 

“Visa laba Jāņu zāle, 

kas zied jāņu 

vakarā…” Radošā 

darbnīca līgosvētku 

noskaņās 

 

“Simtgades pēdās” -  

vēstures ekspedīcijas 

vasaras garumā  

apzinot pagasta 

ievērojamās vietas 

agrāk un tagad 

 

10.jūnijs 

plkst.10:00 

 

 

 

 

 

21.jūnijs plkst. 

13:00 

 

 

 

 

9.jūnijs plkst. 

9:30 

 

Žanna Rossinska 

 

 



Skrundas novads 

Antuļu bibliotēka    Klasiskās 
mūzikas stunda 
kopā ar ansambli " 
Duo Ambiguity" . 
Vijole- Anna 
Britāla (Latvija) , 
klavieres -Aris 
Georgakopoulos 
(Grieķija). 
(Pasākums notiks 
Jaunmuižas 
pamatskolas 
zālē.) 
 
16.06. plkst. 17.00 
" Jaunmuižnieku 
vasaras koncerts". 
.  Savu 
priekšnesumu 
pieteikt pie 
Sandras Balceres 
bibliotēkā 
personīgi, vai pa 
tālruni 63354039  
līdz 10.jūnijam. 
(Pasākums notiks 
Jaunmuižas 
pamatskolas 
zālē.) 

29.06. plkst. 

18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.06. plkst. 

17.00 

 



  
  

Raņķu pagasta 

bibliotēka 
 Marijas Freibergas gleznu 
izstāde "Sirdspriekam" 

visu jūniju    

Skrundas pilsētas 

bibliotēka 
 “Jāņu diena svēta diena 

Aiz visām dieniņām” (l.t.dz.) 
Izstādē iekļauti materiāli par 

Līgo svētku un Jāņu nakts 

svinēšanu, gaidīšanu, tradīcijām, 

ēdieniem utt. 

  

„Puķu dancis”  
Izstāde piedāvā gan izzinoša 

rakstura literatūru, gan 

daiļliteratūru par dažādiem 

ziediem. 

 

 

“Saņem, mīļais, manu roku 

ciešāk 

 Un pa liepu lapu laipu ved!” 
Augusta mēnesis - kāzu laiks 

Izstādē pieejamie materiāli 

iepazīstina ar kāzu rīkošanu un 

svinēšanas tradīcijām. 

  

 

 

 

 

18.-22.06. 

 

 

 

 

 

 

02.-13.07. 

 

 

 

 

 

 

06.-17.08. 

Grāmatu atlase un 

piegāde Skrundas 

veselības un 

sociālās aprūpes 

centra iemītniekiem. 

(SVSAC). 

 

06.06;04.07; 

08.08 

Gunita Strode 

63331552 

 



 

 

 


