
NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU UN 

IZGLĪTĪBAS NODAĻAS PASĀKUMU PLĀNS 

JANVĀRIS 

2018. gads 

Visu mēnesi turpinās PII “Cīrulītis” dalība lietoto bateriju un makulatūras vākšanas konkursā 
“Tīrai Latvijai” (I. Krebse, 27091581) 

Visu mēnesi turpinās PII “Bitīte” – attīstības centra dalība lietoto bateriju un makulatūras 
vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai” (L. Megne, 27020769) 

Visu mēnesi turpinās PII “Ābelīte” dalība lietoto bateriju un makulatūras vākšanas konkursā 
“Tīrai Latvijai” (I. Stieģele, 26358614) 

Visu mēnesi turpinās Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas dalība lietoto bateriju un makulatūras 
vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai” (D. Šmēdiņa) 

Visu mēnesi turpinās Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas dalība lietoto bateriju 
un makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai” 

Visu mēnesi turpinās V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas dalība lietoto bateriju un makulatūras 
vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai” (E. Heniņa, 27020758) 

Visu mēnesi Kuldīgas Alternatīvajā skolā notiks Latvijas valsts simtgadei veltīts pasākums 
“Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” (S. Blumberga) 

Visu mēnesi turpinās “Lasīšanas maratons”, kas norisinās sadarbojoties ar Turlavas 
pamatskolai ar Turlavas bibliotēku (L. Zīberga) 

Visu mēnesi turpinās pasākumu cikls pretī Latvijas simtgadei “100 jautājumi par Latviju” 
Turlavas pamatskolā (L. Zīberga) 

Sniega figūru veidošana Vilgāles pamatskolā – pasākuma norises datums un laiks atkarīgs no 
laikapstākļiem (A. Antoņenkova)  

Visu mēnesi trešdienās turpinās krustvārdu mīklu konkurss “100 mīklas Latvijai” Kuldīgas 
Centra vidusskolā (A. Lubiņa) 

Visu mēnesi notiks Ekoskolas akcija “Izaudzē sīpollokus skolas ēdnīcai” Z.A. Meierovica 
Kabiles pamatskolā (L. Bergmane, 26583697) 

Visu mēnesi katru trešdienu Pelču speciālajā internātpamatskolā notiks sporta pēcpusdiena (I. 
Andersone, 28216124) 

Visu mēnesi turpinās grāmatu lasīšanas un vērtēšanas pasākums “Bērnu un vecāku žūrija 2017” 
PII “Ābelīte” (I. Stieģele, 26358614) 

Visu mēnesi Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā norisināsies labo darbu mēnesis 

 

 

 

 



1.NEDĒĻA, 1.-7. janvāris  

2. janvārī 

• Plkst. 10.00 – novada vizuālās mākslas skolotāju metodiskā apvienība Kuldīgas Mākslas 
namā, 3.stāva zālē (A. Ciekale, 29562590) 

• Plkst. 10.00 – kursi novada pedagogiem “Uzdevumu plānošana skolēniem kompetencēs 
balstītā pieejā” V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā (V. Krauze, 63322238) 

• Plkst. 11.00 – Kuldīgas novada BJC Ziemas brīvlaika radošās darbnīcas (A. Roga, 
25969130) 

3. janvārī 

• Plkst. 10.00 – kursi novada latviešu valodas un literatūras skolotājiem “Dzejnieki, 
rakstnieki – novadnieki”, 2. nodarbība Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vidusskolā, lektore Mārīte Milzere (A. Moļņika, 26328616) 

• Plkst. 10.00 – seminārs novada izglītības iestāžu lietvedēm “Dokumentu noformēšana un 
aprite. Personāla lietvedība” Kuldīgas 2. vidusskolā (V. Krauze, 63322238) 

• Plkst. 11.00 - metodiskā diena, domnīca 1.-9. klašu skolotājiem Pelču speciālajā 
internātpamatskolā – attīstības centrā (I. Andersone, 28216124) 

• Plkst. 11.00 – Kuldīgas novada BJC Ziemas brīvlaika radošās darbnīcas (A. Roga, 
25969130) 

• Plkst. 13.15 – pedagoģiskās padomes sēde PII “Cīrulītis” (I. Krebse, 27091581) 
• Plkst. 16.00 - Kuldīgas jauniešu mājās meistardarbnīca pusaudžiem un jauniešiem no 13 

līdz 18 gadiem “Īss ieskats instrumentu spēlē un dziedāšanā” (S. Upeniece, 29159070) 
• Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas pārstāvju viesošanās V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā (J. 

Jansone, 29559919) 

4. janvārī 

• Plkst. 10.00 – novada dabaszinību skolotāju metodiskā apvienība Kuldīgas Centra 
vidusskolā (I. Eglīte, 29644116) 

• Plkst. 10.00 – novada angļu valodas skolotāju seminārs Kuldīgas 2. vidusskolā, lektores 
Rasma Mozere, Iveta Vītola (L. Meirupska, 26183967) 

• Plkst. 11.00 – novada ģeogrāfijas skolotāju metodiskā apvienība Kuldīgas Centra 
vidusskolā (I. Eglīte, 29644116) 

• Plkst. 11.00 – novada mūzikas skolotāju metodiskā apvienība Bērnu un jauniešu centrā, 
1905. gada ielā 10 (I. Krūmiņa, 28374704) 

5. janvārī 

• Plkst. 10.00 – novada sporta skolotāju metodiskā apvienība Kuldīgas novada sporta 
skolas vieglatlētikas manēžā, Dzirnavu ielā 13 (N. Strazdiņa, 29466471) 

• Plkst. 10.00 – novada izglītības iestāžu vadītāju seminārs, Baznīcas ielā 9, 2. stāva zālē 
(S. Dubure, 63350076) 

• Pedagoģiskās padomes sēdē V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā – dziļās mācīšanās 
uzdevumu meistarklase visās klašu grupās (J. Jansone, 29559919) 

 

 

 



2.NEDĒĻA, 8.-14. janvāris 

No 15. līdz 19. janvārim veselīgo našķu nedēļa PII “Cīrulītis” (I. Krebse, 27091581) 

No 8. līdz 31. janvārim akcija “Gudram būt ir stilīgi!” Vilgāles pamatskolā (S. Junkere, 
26800714) 

No 8. līdz 31. janvārim veselību veicinošas aktivitātes “Norūdīšanās” Vilgāles pamatskolā (D. 
Rozentāle)  

No 8. līdz 20. janvārim Laidu pamatskolā un pirmskolā norisināsies suņa gadam veltīta izstāde 
(L. Gulbe, 27515078, V. Rudzroga, 29374274) 

No 8. līdz 12. janvārim ZPD un SMU iesūtīšana un aizstāvēšana V. Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijas 11. klases skolēniem (G. Krūkliņa, 27020675, D. Grīna, 27020671) 

8. janvārī 

• Plkst. 10.20 - rīta līnijas atskats uz pagājušo mācību pusgadu Pelču speciālajā 
internātpamatskolā – attīstības centrā (I. Andersone, 28216124) 

• Drošības diena Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiālē (klašu audzinātāji) 
• Vēstures olimpiāde 9. klašu skolēniem Vilgāles pamatskolā (S. Junkere, 26800714) 
• Alternatīvā darba forma ZPD un SMU V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 11. klasei (G. 

Krūkliņa, 27020675, D. Grīna, 27020671)  

9. janvārī  

• Plkst. 11.00 - kanisterapija Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā (I. 
Andersone, 28216124) 

• Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8. un 9. klasēm Vilgāles pamatskolā (A. 
Robežniece) 

• Izglītības iestāžu līdzpārvalžu dalībnieku pasākums V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā (L. 
Zudāne, 27020674) 

10. janvārī 

• Plkst. 10.00 – seminārs pirmsskolas skolotājiem “Darbs ar bērniem, kuriem ir speciālās 
vajadzības” (A. Zepa, 26761298) 

• Plkst. 11.00 - kanisterapija Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā (I. 
Andersone, 28216124) 

• Plkst. 12.30 – kursi vispārizglītojošo skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā 
“Skolotāju sadarbības un praksē balstītas profesionālās izaugsmes iespējas” Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā, pieteikšanās līdz 8. janvārim (V. Krauze, 
63322238) 

• Līdzpārvaldes sanāksme Vilgāles pamatskolā (Ņ. Vītola) 
• Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiāles skolēnu keramikas izstādes apmeklējums (I. 

Plēgermane) 
• Lasīšanas svētki Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 1. klases skolēniem 

(M. Šulce) 

11. janvārī 

• Plkst. 9.00 – pasaku rīts PII “Ābelīte” kopā ar vecmāmiņu grupā “Tārpiņš” (I. Štobe, 
29903781) 



12. janvārī 

• Plkst. 10.00 – novada vēstures olimpiāde 9. un 12. klases skolēniem Bērnu un jauniešu 
centrā, 1905. gada ielā 10 (A. Spuļģe, 29405439) 

• Plkst. 11.20 – pasākums 1. klašu skolēniem “Ābeces svētki” Kuldīgas Centra vidusskolā 
(I. Kromane, S. Grose, I. Valkovska) 

• Tematisks pasākums “Mana veselība” pirmsskolas vecuma bērniem Vilgāles pamatskolā 
(A. Antoņenkova) 
 

3.NEDĒĻA, 15.-21. janvāris 

16. un 17. janvārī viktorīnas “Bioloģiskās daudzveidība” turpinājums 1.-3. klasēm Kuldīgas 
Alternatīvajā sākumskolā (D. Šmēdiņa) 

No 17. līdz 24. janvārim norisināsies pirmsskolas skolēnu darbu izstāde “Raibie raksti” Vilgāles 
pamatskolā (A. Pole) 

No 15. līdz 20. janvārim Barikāžu atceres nedēļa “Atceries un izjūti 1991.!” Kuldīgas Centra 
vidusskolā (S. Ermane, A. Spuļģe, 1.-4. klašu audzinātāji) 

No 15. līdz 18. janvārim Z.A. Meierovica Kabiles pamatskolā notiks 1.-4. klašu skolēnu 
matemātikas olimpiāde 

No 15. līdz 19. janvārim Erasmus+ projekta “European Tales are Coming Together” partneru 
vizīte Kuldīgas 2. vidusskolā (L. Meirupska)  

No 15. līdz 19. janvārim Barikāžu notikumu atcerei veltīts erudīcijas konkurss klašu grupās 
Kuldīgas 2. vidusskolā (R. Papēde) 

No 15. līdz 19. janvārim Ēdoles pamatskolā notiks pasākumi, kas tiks veltīti 1991. gada Barikāžu 
atceres dienai (klašu audzinātāji) 

18. un 19. janvārī Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas skolēnu dalība Barikāžu 
aizstāvju atceres dienai veltītās nodarbībās Kuldīgas novada muzejā (klašu audzinātāji) 

15. janvārī 

• Plkst. 10.00 – novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8., 9. klases skolēniem V. 
Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā (A. Moļņika, 26328616) 

• V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 10. un 11. klašu skolēnu dalība Panākumu Universitātes 
nodarbībās Rīgā (D. Grīna, 27020671) 

16. janvārī 

• Plkst. 10.00 – novada informātikas (programmēšanas) olimpiāde V. Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijā (L. Zudāne, 29106235) 

• Plkst. 16.00 - kanisterapija Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā (I. 
Andersone, 28216124) 

• Plkst. 16.00 – filmu vakars “Lidija” Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības 
centrā (I. Andersone, 28216124) 

• Macpulcēnu pasākums, Teņa diena “Latvijai - 100”, latvisko tradīciju iedzīvināšana 
Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiālē (V. Leismane) 

• Konkurss “Rēķini galvā!” 5.-6. klašu skolēniem Laidu pamatskolā (U. Birzniece, 
26294286) 



17. janvārī 

• Plkst. 10.00 – tikšanās ar jauniešiem projekta “Te ES” ietvaros Gudenieku pagastā (I. 
Kaltniece 27818498) 

• Plkst. 17:30 – skolas vecāku padomes sēde Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā (L. 
Dermane, 29579026) 

• Skaļās lasīšanas konkurss 5.-6. klašu skolēniem Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 
Padures filiālē (S. Ķimse) 

• Barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākums Vārmes pamatskolā (I. Krūmiņa) 
• Karjeras konsultācija “Mana nākotnes profesija” 8. klases skolēniem sadarbībā ar Valsts 

nodarbinātības aģentūru Turlavas pamatskolā (A. Čīče) 

18. janvārī 

• Plkst. 10.00 – tikšanās ar jauniešiem projekta “Te ES” ietvaros Īvandes pagastā (I. 
Kaltniece 27818498) 

• Plkst. 10.30 – Kuldīgas novada BJC tautasdziesmu dziedāšanas sacensības “Lakstīgala 
2018” 1. kārta (A. Roga 25969130) 

• Plkst. 17.00 – Barikāžu aizstāvju atceres diena Pelču speciālajā internātpamatskolā – 
attīstības centrā (I. Andersone, 28216124) 

• Kurzemes reģiona CSDD pasākums “Gribu būt mobils” (L. Zeidaka, S. Poriņa, V. 
Leismane) 

• Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiāles skolēnu ekskursija uz S. Vanagas šūšanas darbnīcu 
(I. Plēgermane) 

• Pasaku pēcpusdiena “Meža zvēri” Z.A. Meierovica Kabiles pamatskolas 3. klasei (klases 
audzinātājs) 

19. janvārī 

• Plkst. 10.00 – novada fizikas olimpiāde 9.-12. klases skolēniem, vieta tiks precizēta 2018. 
gada 15. janvārī (L. Mačtama, 27841950) 

• Plkst. 10.00 – tikšanās ar jauniešiem projekta “Te ES” ietvaros Laidu pagastā (I. 
Kaltniece, 27818498) 

• Plkst. 11.05 - Barikāžu atceres pasākums Kuldīgas 2. vidusskolā Projekta diena Kuldīgas 
Alternatīvajā sākumskolā (D. Šmēdiņa) 

• Barikāžu atceres diena Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā (klašu audzinātāji) 
• Noslēguma pasākums “Bērnu un vecāku žūrijas 2017” grāmatu balsošanai Kuldīgas 

Alternatīvajā sākumskolā (S. Peskopa) 
• Pasākums “1991. gada Barikāžu aizstāvju atceres dienas ugunskurs” Turlavas pamatskolā 

(I. Sedliņa, L. Zīberga, G. Freimane) 
• Vecāku, skolotāju, absolventu, skolēnu, sabiedrības pārstāvju diskusija “Vai viegli būt 

jaunam?” Kuldīgas Centra vidusskolā (L. Mūrniece, S. Lapiņa) 
• Vēstures stunda “Barikāžu piemiņas pasākums” Z.A. Meierovica Kabiles pamatskolas 4.-

9. klašu skolēniem  
• Barikāžu atceres dienai veltīta klases stunda Kuldīgas pamatskolā (Ļ. Pirtniece) 

20. janvārī  

• Plkst. 17:00 – Barikāžu atceres pasākums Liepājas ielā pie Pasta ēkas (A. Roga 
25969130) 
 



4.NEDĒĻA, 22.-28. janvāris 

No 22. līdz 26. janvārim notiks sniega dienas PII “Cīrulītis” (I. Krebse, 27091581) 

No 22. līdz 27. janvārim PII “Bitīte” – attīstības centrā norisināsies veselības nedēļa (L. Megne, 
27020769) 

No 22. līdz 26. janvārim Kuldīgas Centra vidusskolā norisināsies matemātikas nedēļa 5.-9. klašu 
skolēniem (L. Mūrniece, M. Birzniece) 

No 22. līdz 26. janvārim V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas pārstāvja dalība IT izstādē Londonā 
(J. Jansone, 29559919) 

22. janvārī 

• Plkst. 10.00 – tikšanās ar jauniešiem projekta “Te ES” ietvaros Padures pagastā (I. 
Kaltniece 27818498) 

• Barikāžu atceres dienai veltīts pasākums Vilgāles pamatskolā (Ņ. Vītola, S. Junkere) 

23. janvārī 

• Plkst. 10.00 – tikšanās ar jauniešiem projekta “Te ES” ietvaros Rendas pagastā (I. 
Kaltniece 27818498) 

• Plkst. 10.00 – ziemas sporta prieki ar sniegavīru Olafu PII “Ābelīte” Pelču filiālē (R. 
Šulce, 27020458)  

• Konkurss “Rēķini galvā!” 7.-9. klašu skolēniem Laidu pamatskolā (U. Birzniece, 
26294286) 

• Fotografēšanās pasākums Z.A. Meierovica Kabiles pamatskolā kopā ar “Mārītes foto” 

24. janvārī 

• Plkst. 9.15 – teātra izrāde “Ziema mazā lācēna pagalmā” PII “Cīrulītis” (I. Krebse, 
27091581) 

• Plkst. 10.00 – tikšanās ar jauniešiem projekta “Te ES” ietvaros Snēpeles pagastā (I. 
Kaltniece 27818498) 

• Plkst. 10.00 – ziemas sporta spēles PII “Ābelīte” (I. Skurule, 29629201) 
• Plkst. 11.00 – tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem Kuldīgas novada 11. un 12. klašu 

skolēniem V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā (L. Kovaļeva, 26102195) 
• Plkst. 12.00 – pasākums “Veru durvis uz augstskolu” Alsungas, Skrundas, Aizputes un 

Kuldīgas novadu 11. un 12. klašu skolēniem V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā (L. 
Kovaļeva, 26102195) 

• Plkst. 17.30 – eksperimentu un meistarošanas nakts 5.-9. klašu skolēniem Kuldīgas 
Centra vidusskolā (I. Roberta, dabaszinību skolotāji) 

• Skaļās lasīšanas konkurss 5.-6. klasēm Vārmes pamatskolā (R. Kūle) 
• Projektu diena Kuldīgas 2. vidusskolā (I. Kūlainis, I. Embrekte, I. Reisa) 

25. janvārī  

• Plkst. 9.15 – tikšanās ar komponistu Didzi Rijnieku PII “Bitīte” – attīstības centrā (L. 
Megne, 27020769) 

• Plkst. 11.00 – D. Rijnieka koncerts PII “Ābelīte” (K. Dazarte, 63322510) 
• Plkst. 13.00 – D. Rijnieka programma “Kļūsim draugi!” Kuldīgas Centra vidusskolas 1.-

4. klašu skolēniem (1.-4. klašu audzinātāji) 



• Plkst. 15:00 - novada matemātikas skolotāju pozitīvās pieredzes darbnīca - V. Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijā (G. Jankovska, 28353904) 

• Pasākums “Zinātnes noslēpumi” 1.-9. klasēm Vārmes pamatskolā (L. Kaminska) 
• Pasaku rīts kopā ar pagasta bibliotekāri Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiālē (I. 

Plēgermane) 
• Projektu diena Kuldīgas 2. vidusskolā (I. Kūlainis, I. Embrekte, I. Reisa) 

26. janvārī  

• Plkst. 11.00 – vecāku atbalsta pasākums Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības 
centrā (E. Brūdere, 22002223) 

• Plkst. 18:00 – PII “Bitīte” – attīstības centra 30 gadu jubilejas svinības (L. Megne, 
27020769)  

• Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas dienai veltīta stunda, pasākums “Latvijai - 
100” Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiālē (V. Leismane) 

• Popiela un diskotēka 1.-9. klašu skolēniem Vārmes pamatskolā (I. Krūmiņa) 
• Vilgāles pamatskolas skolēnu ekskursija uz pagasta doktorātu (A. Antoņenkova) 
• Karjeras atbalsta pasākums “Mana karjera žurnālistikā” Kuldīgas Centra vidusskolas 10.-

12. klašu skolēniem (S. Lapiņa, 29286058) 
• Pasākums “Matemātikas pēcpusdiena” 5.-9. klašu skolēniem Laidu pamatskolā (U. 

Birzniece, 26294286) 
• Studentu diena Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā (A. Tovstaļuka) 

27. janvārī  

• Plkst. 10.00 – novada “Jauno talantu skolas” nodarbības: 4.,5.,6. klases skolēniem – 
Kuldīgas Centra vidusskolā, 7.-9. klases skolēniem ģeogrāfija – Kuldīgas Centra 
vidusskolā, praktiskā matemātikā – V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā (I.I. Gaile, 29135975; 
L. Mačtama, 27841950) 

28. janvārī 

• Ziemas sporta spēles Vilgāles pamatskolā (J. Špiguns) 

 

5.NEDĒĻA, 29-31. janvāris 

29. janvārī 

• Plkst. 10.00 – novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.,12. klases skolēniem, 
vieta tiks precizēta 2018. gada 23. janvārī (L. Mačtama, 27841950) 

• Akcija “KCV grāmatplaukts” draudzīgā aicinājuma ietvaros Kuldīgas Centra vidusskolā 
(A. Lubiņa) 

30. janvārī  

• Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāles skolēnu dalība novada Tautas bumbas 
sacensībās (I. Grīniņa) 

31. janvārī 

• Plkst. 8.00 – pētnieciskā diena Kuldīgas Centra vidusskolā 6. un 8. klašu skolēniem (I.I. 
Gaile) 



• Plkst. 10.00 – novada ekonomikas olimpiāde, vieta tiks precizēta 2018. gada 25. janvārī 
(L. Mačtama, 27841950) 

• Plkst. 10.00 – novada matemātikas olimpiāde 3. klases skolēniem V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijā (I.Incenberga, 29487731) 

• Plkst. 11.00 – novada BJC Kurzemes vēsturisko novadu tautasdziesmu dziedāšanas 
sacensības “Lakstīgala 2018” 2. kārta (A. Roga, 25969130) 

• Nodarbības Kuldīgas Centra vidusskolas 8.-12. klašu skolēniem Ventspils augstskolā 
projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros (I. Rīna) 
 


