
NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU UN 

IZGLĪTĪBAS NODAĻAS PASĀKUMU PLĀNS 

APRĪLIS 

2018.gads 

 

Visu mēnesi Džimbas skolas nodarbības PII “Bitīte”- attīstības centrā (A.Zepa, 26761298) 

Katru otrdienu kanisterapijas nodarbības Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā 
(I.Andersone, 28216124) 

Katru trešdienu sporta aktivitātes Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā 
(I.Andersone, 28216124)  

Katru trešdienu krustvārdu mīklu konkurss “100 mīklas Latvijai” Kuldīgas Centra vidusskolā 
(A.Lubiņa)  

Visu mēnesi turpinās dalība lietoto bateriju un makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai” 
PII “Ābelīte” (I.Stieģele, 27020945) 

Visu mēnesi projekts “Zaļā palodze”, akcija “Krāsainākam sportam” Kuldīgas Centra vidusskolā 
(L.Zariņa) 

Visu mēnesi turpinās akcija “Tīrai Latvijai” Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā (D.Šmēdiņa) 

Turlavas pamatskolā sadarbībā ar pagasta bibliotēku turpinās “Lasīšanas maratons” (E.Lampa, 
63372341) 

Visu mēnesi Turlavas pamatskolā turpinās pasākumu cikls pretī Latvijas simtgadei “100 jautājumi 
par Latviju” (E.Lampa, 63372341) 

Visu mēnesi Putnu dienas Vilgāles pamatskolā (D.Rozentāle) 

1.NEDĒĻA, 2.-8.aprīlis  

03.04.un 04.04. skolēnu un pedagogu fotografēšanās Kuldīgas 2.vidusskolā  

No 03.04.- 27.04. akcija “Gudram būt ir stilīgi”; veselību veicinošas aktivitātes  “Saules darbi un 
nedarbi”, piedalīšanās Latvijas valsts simtgadei veltītā projektā, foto konkursā “Mana zeme 
skaistā”  Vilgāles pamatskolā (S.Junkere, D.Zvejniece, D.Rozentāle)  

No 03.04.- 15.04. programmas “Džimba” noslēguma nodarbības pirmsskolas grupu, 2.b un 3.b 
klases skolēniem Kuldīgas 2.vidusskolā (S.Jakobsone) 

N0 03.04.-06.04.- Dabas nedēļa Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā, Putnu dienas Kuldīgas 
Alternatīvās sākumskolas Padures filiālē (D.Šmēdiņa, V.Leismane)  

3.aprīlī 

• Plkst. 9.00 – Saldus tehnikuma informatīvā stunda 8.-9.klases skolēniem Vārmes 
pamatskolā (A.Zandere, 63324284) 

• Plkst. 17.00 – koncertprogramma “Notikums virtuvē” PII “Cīrulītis” (I.Krebse, 63324944) 



• Lieldienu prieki Kuldīgas pamatskolā (Ļ.Piertniece,27091594) 
• Plkst. 10.00 – Lieldienu pasākums PII “Ābelīte” Pelču filiālē (I.Stieģele, 27020945) 
• Lieldienu pasākums Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā (S.Lūse) 
• Plkst. 9.30 – leļļu teātra “Tims” muzikālā izrāde “Notikums virtuvē” PII “Ābelīte” 

(K.Dazarte, 63322510) 
• Plkst. 13.00 – leļļu teātra “Tims” izrāde “Notikumi virtuvē” Kuldīgas Centra vidusskolā 

(kl.audz.) 
• Turlavas pamatskolā ciemojas Saldus tehnikuma pārstāvji (L.Zīberga) 
• “Zaķu ballīte” Turlavas pamatskolā (G.Freimane, 63372341) 
• Pirmsskolas pasākums “Lieldienu zaķi meklējot” Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā 
• Iepazīšanās ar Saldus tehnikuma piedāvātajām mācību programmām Vilgāles pamatskolā 

(Ņ.Vītola) 

4.aprīlī 

• Plkst. 9.00 – foto orientēšanās PII ‘’Ābelīte” vecākajām un skolas grupām pa Kuldīgas 
nozīmīgākajām vietām “Pa Lieldienu zaķa pēdām”, noslēguma pasākums Pils dārzā 
(L.Knupke, 28459981) 

• Līdzpārvaldes sanāksme Vilgāles pamatskolā (Ņ.Vītola) 
• Izstādes “Daba mostas” atklāšana Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā (kl.audz.)  
• Tikšanās ar sociālo darbinieku J.Šķoni 8.klašu zēniem Kuldīgas 2.vidusskolā (S.Jakobsone) 
• Kuldīgas Centra vidusskolas dalība 2.kārtas skatuves runas konkursa Kandavā 
• Plkst. 11.00 – PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā seminārs par izglītības un 

karjeras iespējām loģistikas nozarē “Loģistikas nozares piedāvātās karjeras iespējas” 8.-
12.klašu skolēniem, pedagogiem karjeras konsultantiem, skolotājiem (L.Kovaļeva, 
26102195) Sīkāka informācija un pieteikšanās: 
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_jaunumi/?text_
id=40019   

5.aprīlī 

• Kuldīgas 2.vidusskolas kora dalība Kurzemes zonas koru skatē “Dziesmai būt!” Talsos 
(J.Paipa) 

• Sacensības dambretē Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā (I.Andersone, 
28216124) 

• Suitu rotaļas 4. – 6.klašu skolēniem Kuldīgas pamatskolā (Ļ.Pirtniece, 27091594) 
• V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 11.- 12.klašu skolēniem mācību ekskursija uz Jelgavas LU 

(E.Heniņa, 27020758), 7. – 10.klašu skolēniem Popiela (L.Zudāne, 27020674) 
• 9.klases vecāku sapulce Laidu pamatskolā (A.I.Fabriciusa, 26541891) 
• Plkst. 13.00 – Lieldienu lustes 1.-4.klašu skolēniem Kuldīgas Centra vidusskolā (I.Roberta, 

kl.audz.) 
• Ciemos pie pirmsskolas bērniem ar teātra pulciņa izrādi “Pils putni” Vilgāles pamatskolā 

(A.Robežniece) 

6.aprīlī 

• Plkst. 10.00 – novada mūzikas pedagogiem kursi ” Individuālo izglītības programmas 
īstenošanas mācību plānu izstrādes metodika mūzikā” E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā 

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_jaunumi/?text_id=40019
http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_jaunumi/?text_id=40019


(V.Krauze, 27842333, pieteikšanās līdz 4.aprīlim sūtot ziņu uz e-pastu: 
valda.krauze@kuldiga.lv 

•  Plkst. 10.00 – novada 5. – 6.kl. pētniecisko darbu lasījumi LU Kuldīgas filiālē, Kalna ielā – 
19 (S.Dubure, 63350076) 

• Leļļu teātris TIMS “Notikumi virtuvē” Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības 
centrā (I.Andersone, 28216124) 

• Plkst. 11.05 - pasākums veltīts ugunsdzēsēju glābēju dienai “112” 9.-12.klašu skolēniem 
Kuldīgas 2.vidusskolā 

• Plkst. 9.20 – 12.00 Ē.Vilsona izrāde “Mūžības skartie” 9. – 12.klašu skolēniem Kuldīgas 
Centra vidusskolā (I.Roberta, kl.audz.) 

• Projekta darbu noslēgums Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā (kl.audz.) 

7.aprīlī 

• Plkst. 10.00 – Jauno ķīmiķu skolas nodarbība Kuldīgas 2.vidusskolā (V.Šternberga) 
• Jauno fiziķu skola V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā (D.Grīna, 27020671) 

2.NEDĒĻA, 9.-15.aprīlis 

No 9.04.- 13.04. karjeras pasākums “Darbs vai profesija?” pirmskolas vecāko un sagatavošanas 
grupu audzēkņiem Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā un Kuldīgas novada BJC (L.Kovaļeva, 
26102195) 

13.04.un 16.04.OECD Starptautiskais pētījums 8., 9.klašu skolēniem Kuldīgas Centra vidusskolā 
(L.Selecka) 

No 8.04.- 14.04. Erasmus+ projekta ietvaros V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolotāju un skolēnu 
vizīte Gruzijā (J.Jansone, 29559919) 

No 9.04.- 03.05. Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrā vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas 
izstāde “Veltījums Latvijas valsts simtgadei”(A.Roga,25969130)  

No 9.- 13.04. skolotāju pieredzes nedēļa “Paskaties citādi!” Kuldīgas Centra vidusskolā 
(L.Flugrāte, I.Roberta) 

9.aprīlī 

• Veselības diena Kuldīgas 2.vidusskolā 
• OECD Starptautiskais pētījums 7.,8., 9.klašu skolēniem Kuldīgas 2.vidusskolā 

10.aprīlī 

• Plkst. 10.00 – novada angļu valodas olimpiāde 9.klašu skolēniem Kuldīgas 2.vidusskolā 
(L.Meirupska, 26183967) 

• Plkst. 8.20 – Veselību veicinošu skolu projekta ietvaros rīta vingrošana PII “Bitīte”- 
attīstības centrā (A.Zepa, 26761298)   

• Kuldīgas Centra vidusskolas dalība 9.kl. angļu valodas olimpiādē sadarbībā ar izdevniecību 
“Pearson” (M.Berķe) 

• Swedbank stunda “Dzīvei gatavs!” 11.v kl. Kuldīgas Centra vidusskolā (S.Lapiņa) 
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11.aprīlī 

• Plkst. 9.00 – Pasaules veselības dienas ietvaros nodarbību Vārmes pamatskolas 7.-8.klašu 
skolēniem vada J.Miezīte (A.Megne, 63324284) 

• Pasaules veselības dienai veltīts pasākums Vilgāles pamatskolā (Ņ.Vītola, J.Špiguns) 
• Kanisterapija (izgl. programmas 21015911 skolēniem) Pelču speciālajā internātpamatskolā 

– attīstības centrā (I.Andersone, 28216124) 
• “Rīta rosme” veselības veicināšanas projekta ietvaros Turlavas pamatskolā (Dž.Freija) 
• Projekta ietvaros “Pasaules veselības diena izglītības iestādē” Laidu pamatskolā (E.Tisjaka, 

26471532) 
• Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāles dalība novada skaļās lasīšanas 

pasākumā (S.Ķimse) 
• Plkst. 13.00 – publiskās runas konkurss 8.-12.klašu skolēniem Kuldīgas 2.vidusskolā 

(I.Reisa, 29941331) 
• “Paskaties citādi!” netradicionālās stundas 1.-4.kl. vada vidusskolēni Kuldīgas Centra 

vidusskolā (I.Roberta) 
• Plkst. 13.00 – Mākslinieku diena 2.-3.kl. Kuldīgas Centra vidusskolā (I.Roberta) 
• V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 8.kl. ekskursija uz Jelgavas LU, 10.-11.kl.dalība Panākumu 

universitātes nodarbībās Rīgā, 11.klasēm diagnostikas darbs fizikā un ķīmijā (E.Heniņa, 
27020758; G.Krūkliņa, 27020675)  

12.aprīlī 

• Plkst. 10.00 – novada matemātikas olimpiāde 4.klašu skolēniem Kuldīgas Alternatīvās 
sākumskolas Padures filiālē, izbraukšana plkst. 9.15 no Pilsētas laukuma Kuldīgā 
(I.Incenberga, 29487731) 

• Konference “Personu ar garīgās attīstības traucējumiem apmācība un sagatavošana dzīvei” 
Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā (L.Kuršinska, 26226595) 

• Iepazīšanās ar NBS bataljona orķestra ikdienu un koncerts Ēdoles pamatskolā (A.Matevičs, 
29560044) 

• Plkst. 10.00 – Kuldīgas Jauniešu mājā erudītu konkurss “Aso prātu cīņas 2018” 
(I.Kaltniece, 27818498) 

• Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāles skolēni piedalās pasākumā “Iepazīsti 
Kuldīgu” (A.Sāmiete) 

13.aprīlī 

• Plkst. 12.00 – novadu matemātikas olimpiāde Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 
5.vidusskolā, piedalās Kuldīgas novada matemātikas olimpiādes 3.klašu skolēniem 
uzvarētāji, izbraukšana no Pilsētas laukuma plkst. 10.00 (I.Incenberga, 29487731) 

• Plkst. 10.00 – novada 7. – 9.kl. pētniecisko darbu lasījumi LU Kuldīgas filiālē, Kalna ielā – 
19 (S.Dubure, 63350076) 

• Plkst. 9.10 – leļļu teātris “Buratīno” PII “Bitīte” – attīstības centrā (A.Zepa, 26761298) 
• Plkst. 17.00 – vecmāmiņu pēcpusdiena grupā “Ezīši” PII “Cīrulītis” (I.Krebse, 63324944) 
• Veselīga uztura darbnīca 8.klasei Kuldīgas pamatskolā (Ļ.Pirtniece, 27091594) 
• Plkst. 11.05 – “Teātris 2” Kuldīgas 2.vidusskolas 5-6 gadīgajiem un 1.-4.klašu skolēniem  
• Plkst. 18.00 – Kuldīgas Jauniešu mājā “POPIELA – DISCO” (A.Dravnieks, 29474523) 
• Rotaļu pēcpusdiena “Lieli putni, mazi putni” Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā 



3.NEDĒĻA, 16.-22.aprīlis 

No 16.04.- 20.04. Arodu dienas Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā 
(I.Andersone, 2826124) 

No 16.04.-20.04. konkurss “Putnu dienas” Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā (D.Šmēdiņa) 

No 20.04.-21.04. Kuldīgas Centra vidusskolas dalība 42.Latvijas skolēnu ZPD konferencē Rīgā 
(I.I.Gaile) 

No 16.04.- 21.04. Spodrības nedēļa Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā  

No 16.04. – 20.04. karjeras pasākums “Darbs vai profesija?” pirmskolas vecāko un sagatavošanas 
grupu audzēkņiem Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā (L.Brūvere, 29805698) 

No 16.04. - 20.04. Angļu valodas nedēļā Ēdoles pamatskolā (I.Bloka, 26136975) 

No 16.04. – 20.04. Lielās talkas ietvaros Laidu pamatskolas apkārtnes sakopšanas talka 
(E.Tisjaka, 26471532) 

No 16.04.- 20.04. Lielā pavasara talka, veselīga dzīvesveida nedēļa Kuldīgas Centra vidusskolā 
(A.Šternbergs, L.Zariņa) 

16.aprīlī 

• “Smieklu joga” kopā ar Agnesi Inapšu Turlavas pamatskolā (L.Zīberga, 63372341) 
• Projekta diena – Dabaszinību MK pasākums, eksperimenti V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā 

(E.Heniņa, 27020758) 
• Vecāku diena Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā 
• Pavasara ziedu izstāde Vilgāles pamatskolas pirmsskolas grupās (A.Antoņenkova, A.Pole) 

17.aprīlī 

• Plkst. 10.00 – novada informātikas olimpiāde 5.-7.klašu skolēniem, norises vieta tiks 
precizēta pēc informācijas apkopošanas no izglītības iestāžu pieteikumiem (L.Mačtama, 
27841950) 

• Plkst. 10.00 – novada pirmsskolas skolotāju metodiskā apvienība, tēma “Kompetenču pieeja 
mācību saturā" PII “Cīrulītis” (A.Zepa, 26761298, pieteikšanās līdz 10.aprīlim sūtot ziņu uz 
e-pastu: aija.zepa@inbox.lv) 

• Mācību diena 7.klasei “Mācāmies citādi” Vilgāles pamatskolā (D.Zvejniece) 

18.aprīlī 

• Plkst. 10.00 – novada mājturības un tehnoloģiju I olimpiāde V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā 
(S.Lūse, 26032155) 

• Kuldīgas 2.vidusskolas skolēnu dalība Kuldīgas novada “Jauno satiksmes dalībnieku” 
sacensībās  

• Plkst. 17.00 – vecāku padomes sēde PII “Bitīte”- attīstības centrā (A.Zepa, 26761298) 
• Sadarbības diena, stilista nodarbības 5. -8.kl. skolēniem “Esi stilīgs” Kuldīgas pamatskolā 

(Ļ.Pirtniece, 27091594) 
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19.aprīlī 

• Popiela + diskotēka Pelču speciālajā internātpamatskolā attīstības centrā (I.Andersone, 
28216124) 

• Plkst. 12.00 – Kuldīgas kultūras centrā novada skolēnu tautas deju skate 2018 (Z.Serdante, 
26477932) 

• Somu pedagogu vizīte Kuldīgā (J.Jansone, 29559919) 
• Pavasara kross Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā 

 

20.aprīlī 

• Novada “Jauno talantu skolas” mācību ekskursijas (L.Mačtama, 27841950), izbraukšana no 
Pilsētas laukuma 

o plkst. 7.55 – 5.,6.klašu grupa 
o plkst. 8.00 – 4.klašu grupa 
o plkst.10.00 – 7.-9.klašu grupa 

• Vecāku atbalsta pasākums – Vizuālās mākslas meistarklase 2.daļa Pelču speciālajā 
internātpamatskolā – attīstības centrā (I.Immere, 63326138) 

21.aprīlī 

• Labo darbu diena Kuldīgas pamatskolā (Ļ.Pirtniece, 27091594) 
• Pavasara talka, Zemes dienas pasākumi Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiālē 

(kl.audz.) 
• Lielā talka Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā (klašu audzinātāji) 
• Vecvecāku diena Ēdoles pamatskolā (L.Mateviča, 26589068) 
• Plkst. 13.00 – Kuldīgas Centra vidusskolā ģimeņu talka (A.Šternbergs, I.Roberta) 
• Vislatvijas Talka un Labo darbu diena V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā (E.Heniņa, 

27020758) 
• Skolas talka Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā (kl.audz.) 
• Labo darbu diena, Vislatvijas talka Kuldīgas 2.vidusskolā  

4.NEDĒĻA, 23.-29.aprīlis 

No 25.04. – 27.04. putnu vērošanas dienas PII “Bitīte”- attīstības centrā (A.Zepa, 26761298) 

No 23.04.- 30.04. Gēsthahtes skolēnu sadraudzības vizīte Kuldīgas Centra vidusskolā (M.Svilpe) 

No 28.04. – 04.05. Kuldīgas Centra vidusskolas delegācija projekta “Starpkultūru dialogs slāvu 
valodās” ietvaros viesojas Sanktpēterburgā (A.Stepēna) 

No 28.04.- 04.05. Kuldīgas 2.vidusskolas delegācija projekta “Starpkultūru dialogs slāvu valodās” 
ietvaros viesojas Sanktpēterburgā 

23.aprīlī 

• Plkst. 10.00 – novada pedagogiem, klašu audzinātājiem, skolu pašpārvalžu atbalsta 
personām kursi “UZMANĪBU: LĪDZDALĪBA!” kursus vada V.Brūveris V.Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijā (V.Krauze, 27842333, pieteikšanās līdz 13.aprīlim sūtot ziņu uz e-
pastu: valda.krauze@kuldiga.lv 
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• Erudītu spēle “Latvijai 100” Kuldīgas pamatskola (Ļ.Pirtniece, 27091594) 
• 196.gadu jubileja un Berga fotostudija Ēdoles pamatskolā (L.Kaminska, 29158154) 

 

24.aprīlī 

• Kuldīgas 2.vidusskolas 8. b klases skolēnu ekskursija “Iepazīsti teātri” Liepājas teātrī 
(D.Žentiņa)  

• Plkst. 17.00 – seminārs bērnu vecākiem “Darbs ar bērniem, kuriem ir speciālās vajadzības” 
PII “Bitīte”- attīstības centrā (A.Zepa, 26761298)  

• Lasīšanas maratona noslēguma pasākums Turlavas pamatskolā (G.Freimane, 63372341) 
• Muzejpedagoģiskā programma “Kas strādā Dabas muzejā?” Kuldīgas Mākslas un 

humanitāro zinību vidusskolā (I.Reita) 

25.aprīlī 

• Plkst. 10.00 – novada dabaszinību olimpiāde 5.klašu skolēniem Bērnu un jauniešu centrā, 
1905.gada ielā 10 (I.Eglīte, 29644116) 

• Plkst. 17.00 -18.00 sapulces un meistarklases nākamā mācību gada 1.kl.vecākiem 
(L.Flugrāte) 

• Plkst. 10.00 – novada publiskās runas konkurss 7.-11.klašu skolēniem Kuldīgas Mākslas 
namā (L.Meirupska, 26183967; A.Moļņika, 26328616) 

• Vecāku diena Vārmes pamatskolā (skolas administrācija) 
• Plkst. 8.00 – PII “Bitīte”- attīstības centra pedagogu pieredzes apmaiņas brauciens uz Talsu 

novada PII “Sprīdītis” (A.Zepa, 26761298) 
• Plkst. 9.30 – viktorīna sagatavošanās grupas bērniem “Ko es zinu par Latviju?” PII 

“Cīrulītis” (I.Krebse, 63324944) 
• Sporta laureāts Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā (D.Skuška, 

63326138) 
• PII “Ābelīte” pedagogu pieredzes apmaiņas brauciens uz Talsu PII “Sprīdītis” (I.Stieģele, 

27020945)  

26.aprīlī 

• Kuldīgas 2.vidusskolas 8. a klases skolēnu ekskursija “Iepazīsti teātri” Liepājas teātrī 
(D.Žentiņa)  

• “Tehniskā jaunrade” radošās darbnīcas 1. – 5.kl. Darba pasaules iepazīšana ESF projekta 
ietvaros Kuldīgas 2.vidusskolā (D.Žentiņa) 

• Smejies vesels! Anekdošu stāstīšana. Diskotēka Vārmes pamatskolā (I.Krūmiņa, 63324284) 
• Kino vakars Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā (I.Andersone, 28216124) 
• Plkst. 17.00 – Svinīgā pieņemšana pie skolas direktores Kuldīgas Centra vidusskolā 

(B.Freija)  
• Konkurss “Talantu šovs” Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā (S.Upeniece, L.Balode) 

27.aprīlī 

• Plkst. 10.00 – novada izglītības iestāžu vadītāju un vadītāju vietnieku izglītības jomā 
seminārs Domes Lielajā zālē, Baznīcas ielā -1 (S.Dubure, 63350076) 

• Lielā pavasara talka Kuldīgas pamatskolā (Ļ.Pirtniece, 27091594) 



• Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas skolēnu deju diena kopā ar E.Veizāna 
deju skolu “Dejošana – profesija vai vaļasprieks?” Kuldīgas Kultūras centrā (I.Reita) 

• Dabaszinību pēcpusdiena Laidu pamatskolā (Ņ.Zemurbēja, 26258282) 
• Jautrā sporta diena pirmsskolas grupās Laidu pamatskolā (V.Rudzroga, 29374274) 
• Radošās darbnīcas “Tehniskā jaunrade” 1.- 5.klašu skolēniem Kuldīgas 2.vidusskolā  
• Darba pasaules iepazīšana ESF projekta ietvaros Kuldīgas 2.vidusskolā (D.Žentiņa) 
• Aerobika V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā (K.Bērziņš, 26083176) 
• POPiela Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā 
• Teātra uzvedums angļu valodā “Citāds stāsts” Vilgāles pamatskolā (I.Legeza) 

28.aprīlī 

• PII “Cīrulītis” Talka ar vecāku līdzdalību – rotaļu laukuma, zaļās klases iekārtošana 
(I.Krebse, 63324944) 

• Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāles dalība novada pavasara palu šovā “Lido 
zivis Kuldīgā” (V.Āķīte) 


