
 

 Kuldīgas Galvenās bibliotēkas  

novadpētniecības nodarbību piedāvājums skolēniem 2022./ 2023. mācību gadā 

Nodarbības nosaukums Īss apraksts Mērķauditorija Ilgums 

“Kuldīga puzlēs” 

Aizraujoša nodarbība, liekot vēsturisko Kuldīgas skatu fotoattēlu 

puzles un izzinot jaunu informāciju par pilsētu. Nodarbības laikā tiks 

aplūkotas arī citas Novadpētniecības datubāzē pieejamās fotogrāfijas 

ar pilsētas agrāko laiku skatiem. 

1.-9. klase 40 min 

“Iepazīsti novadu digitāli!” 

Kuldīgas Galvenās bibliotēkas krātā informācija par novadu, tās 

iedzīvotājiem u.c. ir pieejama arī digitāli–novadpētniecības datubāzē. 

Nodarbības laikā skolēniem būs iespēja apgūt noderīgas informācijas 

meklēšanas prasmes, ko izmantot arī turpmākajā ikdienā, kad 

būs nepieciešams sameklēt informāciju saistībā ar Kuldīgas novadu. 

Nodarbībā skolēni pilda krustvārdu mīklu par Kuldīgu. 

5.-12. klase 40 min 

“Saredzi Kuldīgu!” 

Nodarbības laikā skolēniem ir iespēja pārbaudīt, cik vērīgi viņi 

pastaigu laikā ir aplūkojuši Kuldīgu. Skolēni saņem darba lapu ar 

fotogrāfijām, kurās redzami ēku vai objektu fragmenti, tie jāatpazīst 

un jādodas pilsētas ielās atrast. 

5.-12. klase ~ 1 h 

“Ceļo laikā!” 

Skolēni saņem uzdevuma lapu, uz kuras ir interesanti fakti par 

septiņu Kuldīgas namu vēsturi. Grupu uzdevums ir noskaidrot, par 

kurām ēkām ir minētie fakti, un tās nofotografēt.   

5.-12. klase ~ 1 h 



“Mūsu novadnieki” 
Risinot krustvārdu mīklu skolēni iepazīst mūsu novadniekus, uzzina 

jaunus faktus par viņiem. 

5.-12. klase 40 min 

“Ebreju vēsture digitālajā 

vidē” 

Jau no Kurzemes un Zemgales hercogistes laikiem līdz pagājušā 

gadsimta sākumam Kuldīga ir bijusi daudznacionāla pilsēta, bet ļoti 

nozīmīgu ieguldījumu pilsētas attīstībā ir snieguši tieši ebreji. 

Nodarbības laikā skolēniem ir iespēja virtuāli izstaigāt Kuldīgas 

Galveno bibliotēku un izzināt Kuldīgas ebreju vēsturi. 

5.-12. klase 40 min 

Interaktīvs pārgājiens 

“Ūdens Kuldīgā” 

Pārgājiena laikā tiek uzzināti interesanti fakti, kas saistīti ar ūdeni 

Kuldīgā. Skolēniem, meklējot QR kodus Novadpētniecības datubāzē, 

pašiem jānoskaidro katrs nākamais pārgājiena pieturas punkts. 

5.-12. klase ~ 1 h 

Interaktīvs pārgājiens 

“Kuldīga mākslinieka 

acīm” 

Kuldīga ir pilsēta, ko daudzu radošo profesiju pārstāvji ir izmantojuši 

iedvesmai saviem darbiem. Interaktīvajā pārgājienā vairāk uzzināsiet 

par Kuldīgas māksliniekiem un vietām, kur viņi pulcējas un glezno.  

5.-12. klase ~ 1 h 

Tikšanās ar novadniekiem 
Iedvesmojoša un interesanta saruna ar kādu ievērojamu novadnieku 

par viņa dzīvi, sasniegumiem, izaugsmi, vērtībām. 

5.-12. klase ~ 1 h 

Pieteikšanās nodarbībām un papildus informācija: 

Tālr. 28670143,  

e-pasts: itija.vespere@kuldiga.lv 

    

http://biblio.kuldiga.lv/?id=1303&r=Vides-izzin%C4%81%C5%A1anas-programma-%E2%80%93-interakt%C4%ABvs-p%C4%81rg%C4%81jiens-%E2%80%9C%C5%AAdens-Kuld%C4%ABg%C4%81%E2%80%9D
http://biblio.kuldiga.lv/?id=1303&r=Vides-izzin%C4%81%C5%A1anas-programma-%E2%80%93-interakt%C4%ABvs-p%C4%81rg%C4%81jiens-%E2%80%9C%C5%AAdens-Kuld%C4%ABg%C4%81%E2%80%9D
http://biblio.kuldiga.lv/?id=1368&r=Interakt%C4%ABvais-p%C4%81rg%C4%81jiens-%E2%80%9CKuld%C4%ABga-m%C4%81kslinieka-ac%C4%ABm%E2%80%9D
http://biblio.kuldiga.lv/?id=1368&r=Interakt%C4%ABvais-p%C4%81rg%C4%81jiens-%E2%80%9CKuld%C4%ABga-m%C4%81kslinieka-ac%C4%ABm%E2%80%9D
http://biblio.kuldiga.lv/?id=1368&r=Interakt%C4%ABvais-p%C4%81rg%C4%81jiens-%E2%80%9CKuld%C4%ABga-m%C4%81kslinieka-ac%C4%ABm%E2%80%9D
mailto:itija.vespere@kuldiga.lv

