
NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU UN 

IZGLĪTĪBAS NODAĻAS PASĀKUMU PLĀNS 

FEBRUĀRIS 

2018. gads 

Līdz 16.februārim izglītības iestādēm iesniegt pieteikumu Latvijas valsts simtgadei veltītajam 
pasākumu ciklam “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu 
maratons”  https://docs.google.com/forms/d/1Nn9BISnmPwo0vTnQFHIZzvQ8GYj9FQK6282
Q1apqfSQ/edit  (L.Kovaļeva, 26102195) 

Visu mēnesi PII “Bitīte” – attīstības centra audzēkņi piedalās makulatūras un lietoto bateriju 
vākšanas konkursos (A.Zepa, 26761298) 

Visu mēnesi “Piens un augļi skolai” – PII “Cīrulītis” dalība radošo darbu konkursā (I.Krebse, 
63324944) 

Visu mēnesi “Mūsu ģimenes veselīgais našķis no Latvijā iegūtiem produktiem” recepšu 
grāmatas izveidošana PII “Cīrulītis” (I.Krebse, 63324944) 

PII “Cīrulītis” turpina vākt makulatūru un baterijas (I.Krebse, 63324944) 

Visu mēnesi Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā sējam un audzējam zaļumus, ievērojot 
bioloģisko daudzveidību (D.Šmēdiņa, klašu audzinātāji, 63350118) 

Visu mēnesi Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā un tās Padures filiālē akcija “Tīrai Latvijai” – 
izlietoto bateriju un makulatūras vākšana. Klašu kolektīvi piedalās ES skolu programmā “Piens 
un augļi”. Kuldīgas Alternatīvā sākumskola piedalās vizuālās mākslas konkursā “Zīmē garīgi” 
(D.Šmēdiņa, L.Dermane, I.Vitte) 

Visu mēnesi akcija “Gudram būt ir stilīgi” Vilgāles pamatskolā (S.Junkere) 

Visu mēnesi veselību veicinošās skolas aktivitāte “Lai tava sirds būtu vesela” Vilgāles 
pamatskolā (L.Legeza) 

Visu mēnesi radošo darbu izstāde veltīta Suņa gadam “Mans draugs – suns” Vilgāles 
pamatskolā (Ņ.Vītola) 

“Lasīšanas maratons” Turlavas pamatskolā sadarbībā ar Turlavas bibliotēku  

Pasākumu cikls pretī Latvijas 100-gadei “100 jautājumi par Latviju” Turlavas pamatskolā 

Visu mēnesi polietilēnu maisiņu, bateriju un makulatūras vākšanas konkurss V.Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijā (E.Heniņa, 27020758) 

Visu mēnesi makulatūras un lietoto bateriju vākšana Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vidusskolā (A.Tovstuļaka) 

Labo darbu mēnesis Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā (A.Tovstuļaka) 

Katru trešdienu Sporta diena Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā 
(I.Andersone, 28216124) 

https://docs.google.com/forms/d/1Nn9BISnmPwo0vTnQFHIZzvQ8GYj9FQK6282Q1apqfSQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Nn9BISnmPwo0vTnQFHIZzvQ8GYj9FQK6282Q1apqfSQ/edit


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

Visu mēnesi turpinās dalība lietoto bateriju un makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai” 
PII “Ābelīte” 

1.NEDĒĻA, 1.-4.februāris  

1.februārī 

• Plkst. 10.00 – novada mājturības un tehnoloģiju, un mājsaimniecības olimpiāde 8.,9.klašu 
skolēniem tekstila tehnoloģijā V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā un koka un metāla 
tehnoloģijās Kuldīgas Centra vidusskolā (S.Lūse, 26032155) 

• Sākas Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāles 4.-6.klašu skolēnu radošo 
darbu konkurss “Skaista mana tēvu zeme par visām zemītēm” (S.Ķimse) 

• Skolas kombinētā olimpiāde 2.klases skolēniem Vilgāles pamatskolā (D.Rozentāle) 
• Popiela “Latvijai 100” Turlavas pamatskolā (L.Zīberga, G.Freimane) 
• V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 10.-12.klašu skolēnu kinofilmas “Nameja gredzens” 

apmeklējums (G.Krūkliņa, 27020675) 

2.februārī 

• Plkst. 10.00 – novada matemātikas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem Latvijas 
Universitātes Kuldīgas filiālē, Kalna ielā 19 (G.Jankovska, 28353904) 

• Ābeces svētki 1.,2.klašu skolēniem Kuldīgas pamatskolā (Ļ.Pirtniece, 27091594) 
• Sveču dienas izstāde Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā (I.Kronberga, S.Lūse, 

63350118) 
• Mazpulka aktivitāte visiem skolēniem “Sveču diena” Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 

Padures filiālē ( V.Leismane) 
• Skolas latviešu valodas olimpiāde 7.klases skolēniem Vilgāles pamatskolā 

(A.Robežniece) 
• Pasākums pirmsskolas grupās “Spožas sveču liesmiņas” Vilgāles pamatskolā 

(A.Antoņenkova, A.Pole) 
• Popiela un diskotēka 1.-9.klašu skolēniem Vārmes pamatskolā (I.Krūmiņa) 
• Sveču dienas glītrakstīšanas konkurss “Rokraksta stāsts” Kuldīgas Mākslas un 

humanitāro zinību vidusskolā (klašu audzinātāji, 27020578) 
• Lekcijas “Dzīvei gatavs” 11.klašu skolēniem V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā (G.Krūkliņa, 

27020675) 

3.februārī 

• Plkst. 18.00 – instrumentālo, vokāli instrumentālo un popgrupu konkurss “No baroka līdz 
rokam) Kuldīgas jauniešu mājā 1.kārta (A.Roga, 25969130) 

2.NEDĒĻA, 5.-11.februāris 

No 5.līdz 9.februārim droša interneta lietošanas nedēļa Kuldīgas pamatskolā (Ļ.Pirtniece, 
27091594) 

No 5.līdz 9.februārim izēsto šķīvju nedēļa PII “Cīrulītis” (I.Krebse, 63324944) 



No 5.līdz 9.februārim sveču un svečturu izstāde Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiālē 
(I.Plēgermane) 

No 8.līdz 14.februārim “Valentīndienas pasts” Kuldīgas pamatskolā (Ļ.Pirtniece, 27091594) 

 

5.februārī 

• Pētniecisko darbu priekšaizstāvēšana 8.klases skolēniem Kuldīgas pamatskolā 
(Ļ.Pirtniece, 27091594) 

• Meteņdiena Laidu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās Sermītē (V.Rudzroga, 
29374274) 

• Skolas vecāku padomes tikšanās Turlavas pamatskolā (B.Freija) 

6.februārī 

• Plkst. 10.00 – novada ķīmijas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniem tiešsaistē, vieta tiks 
precizēta pēc informācijas apkopošanas no izglītības iestāžu pieteikumiem (L.Mačtama, 
27841950) 

• Sporta diena Kuldīgas Centra vidusskolas 3.,4.klašu skolēniem, tautas bumba 
(A.Lancmane, 63323978) 

• Drošāka interneta diena Kuldīgas Centra vidusskolā (L.Selecka, A.Bērziņa, 63323978) 
• Sadarbības diena “Ziemas olimpiskās spēles” Kuldīgas pamatskolā (Ļ.Pirtniece, 

27091594) 
• Meteņdienas sportiskās aktivitātes Laidu pamatskolā (E.Tisjaka, 26471532) 

7.februārī 

• Plkst. 10.00 – novada kombinētā olimpiāde 2.klašu skolēniem Kuldīgas Alternatīvajā 
sākumskolā (I.Incenberga, 29487731) 

• Kuldīgas Centra vidusskolas 3.klašu skolēnu Vakarēšana kopā ar folkloras kopu 
“Saktiņa” (D.Bambāne, 63323978) 

• Pasākums “Kalna vārda došanas svētki” Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības 
centrā (I.Andersone, 28216124; D.Skuška) 

8.februārī 

• Plkst. 10.00 – novada krievu valodas olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem Kuldīgas novada 
Bērnu un jauniešu centrā, 1905.gada ielā 10 (L.Meirupska, 26183967) 

• Plkst.14.00 – novada krievu valodas skolotāju tikšanās, tēma “Jaunais standarts” 
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrā, 1905.gada ielā 10 (L.Meirupska, 26183967) 

• Kuldīgas Centra vidusskolas 11.klašu skolēniem zinātniski pētniecisko darbu 
aizstāvēšana (I.I.Gaile, 63323982) 

• Z.A.Meierovica pamatskolas I semestra zelta un sudraba liecību ieguvēju mācību 
ekskursija uz Ventspili (L.Bergmane, 63354112) 

• Pirmsskolas bērnu rotaļu rīts “Pirmais 100” Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā (D.Linde, 
63350118) 

• Izteiksmīgas runas konkurss “Valodiņa” Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības 
centrā (I.Andersone, 28216124) 



9.februārī 

• Plkst. 10.00 – kursi novada pedagogiem “Bērns ar autismu skolā” V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijā (pieteikties līdz 6.februārim e-pastā: valda.krauze@kuldiga.lv) 

• Meteņu prieki Kuldīgas pamatskolā (Ļ.Pirtniece, 27091594) 
• Žetonu vakars 12.klašu skolēniem V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā (J.Jansone, 29559919) 
• Skolēnu mācību uzņēmumu Valentīndienas tirdziņš V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā 

(D.Grīna, 27020671) 
• Plkst. 9.00 – tematiskais rotaļu rīts grupās “Meteņdienu gaidot” PII “Ābelīte” (I.Stieģele, 

27020945) 

10.februārī 

• Plkst. 10.00 – Jauno ķīmiķu skola Kuldīgas 2.vidusskolā 

3.NEDĒĻA, 12.-18.februāris 

No 12.līdz 16.februārim Karjeras dienu pasākumi Kuldīgas pamatskolā (Ļ.Pirtniece, 27091594) 

No 12.līdz 14.februārim darbojas Valentīndienas pasts Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā 
(S.Lūse, 63350118) 

No 12.līdz 16.februārim latviešu valodas nedēļa Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā (klašu 
audzinātāji, 63350118) 

No 13.līdz 16.februārim sākumskolas klašu skolēnu latviešu valodas olimpiādes Z.A.Meierovica 
Kabiles pamatskolā (63354112) 

12.februārī 

• Plkst. 10.00 – novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 7.klases skolēniem 
Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā, izbraukšana no Pilsētas laukuma plkst. 9.00 
(A.Moļņika, 26328616) 

• Plkst. 10.00 – novada latviešu valodas klātienes konkurss 5.,6.klašu skolēniem, veltīts 
Dzimtās valodas dienai Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā, izbraukšana no Pilsētas 
laukuma plkst. 9.00 (A.Moļņika, 26328616) 

• Swedbank stundas “Dzīvei gatavs” 11.klašu skolēniem Kuldīgas Centra vidusskolā 
(S.Lapiņa, 63323978) 

• “Sirsniņkonkurss” Kuldīgas Centra vidusskolas 1.-4.klašu skolēniem (I.Roberta, 
63323978, skolēnu līdzpārvalde) 

• Eksperimentu diena “Zinību laboratorija” pirmsskolas grupās Vilgāles pamatskolā 
(A.Antoņenkova, A.Pole) 

• Fotografēšanās skolas vēstures grāmatai Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību 
vidusskolā (A.Tovstuļaka, 27020569) 

13.ferbuārī 

• Plkst. 10.00 – “Cīrulīša olimpiāde” PII “Cīrulītis” (I.Krebse, 63324944) 
• “Burtiņu svētki” 1.klašu skolēniem Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā (3.klašu skolēni, 

klašu audzinātāji, 63350118) 
• “Latvijai-100”. Mazpulcēnu organizēta aktivitāte – latvisko tradīciju svētki – Meteņdiena 

Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiālē (V.Leismane, S.Grīniņa) 



• “Meteņi sākumskolā” Turlavas pamatskolā (G.Freimane) 
• “Domā, plāno, rīkojies” – personības izaugsmes trenera vadīta nodarbība 7.-9.klašu 

skolēniem Vārmes pamatskolā (L.Kaminska) 
• V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 10.,11.klašu skolēnu dalība Panākumu Universitātes 

nodarbībās Rīgā (G.Krūkliņa, 27020675) 

14.februārī 

• Plkst.10.00 līdz plkst. 15.00 – kursi novada pedagogiem “Veiksmīgas audzināšanas 
pamatprincipi vērtībizglītības un tikumiskajā aspektā” V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā 
(pieteikties līdz 9.feburārim e-pastā: valda.krauze@kuldiga.lv) 

• Ēnu diena (L.Kovaļeva, 26102195) 
• Plkst. 9.00 – Cepuru balle PII “Bitīte” – attīstības centrā (L.Ābola, 63320467)  
• Valentīna dienas pasākums Ēdoles pamatskolā (I.Bloka, 26136975) 
• Valentīndienas pēcpusdienas pasākums 4.-9.klašu skolēniem Z.A.Meierovica Kabiles 

pamatskolā (63354112) 
• Laidu pamatskolā darbosies “Mārītes” foto un Valentīndienas pasts (A.Botsmane, 

29127606) 
• Plkst.10.00 – “Lielie Cīrulīši mazajiem”, latviešu tautas pasaku iestudējums PII 

“Cīrulītis” (I.Krebse, 63324944) 
• Valentīna diena (skolā ierodas sārtās drēbēs) Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā (klašu 

audzinātāji, 63350118) 
• “Latvijai-100”. Mazpulcēnu organizēta aktivitāte – latvisko tradīciju iedzīvināšana – 

Pelnu diena Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiālē (V.Leismane) 
• Valentīndienas pasākums “Mīlot, ticot, gaidot” Vilgāles pamatskolā (Ņ.Vītola) 
• Literāra pēcpusdiena “Ievērojamu personību mīlestības vēstules un vēstules mūsdienās” 

Vārmes pamatskolā (R.Kūle) 
• Plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00 – Popiela un Valentīndienas balle 1.-4.klašu skolēniem 

Kuldīgas 2.vidusskolā 
• Plkst. 17.00 līdz plkst. 21.00 – Popiela un Valentīndienas balle 5.-12.klašu skolēniem 

Kuldīgas 2.vidusskolā 
• Kanisterapija Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra 21015911 izglītības 

programmas un pirmsskolas programmas audzēkņiem (E.Brūdere, 22002223) 
• Valentīndienas balle un dzimšanas dienu svinības Pelču speciālajā internātpamatskolā – 

attīstības centrā (I.Andersone, 28216124) 
• Pasākums Sv. Valentīna dienu gaidot “Mans stils” kopā ar stilisti Zani Melnaci Kuldīgas 

Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā (A.Tovstuļaka, 27020569) 

15.februārī 

• Plkst. 10.30 – vokālās mūzikas konkurss “Balsis” 1.kārta Bērnu un jauniešu centrā, 
1905.gada ielā 10 (A.Roga, 25969130) 

• Meža karjeras diena Ēdoles pamatskolas 8.,9.klašu skolēniem (L.Kaminska, 29158154) 
• “Sameklē savu pusīti” Kuldīgas Centra vidusskolas 5.-12.klašu skolēniem (I.Roberta, 

63323978, skolēnu līdzpārvalde) 
• Plkst. 9.30 – tematisks pasākums “Kas var dziesmas izdziedāt?” PII “Cīrulītis” (I.Krebse, 

63324944) 



• Skolas skatuves runas konkurss Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā (S.Peskopa, 
63350118) 

• “Lielie – mazajiem” – rotaļas un atrakcijas Pelču speciālajā internātpamatskolā – 
attīstības centrā (I.Andersone, 28216124) 

• Projektu diena “Ģimnāzijas jubileja” V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā (J.Jansone, 
29559919) 

• Zinātņu dienas radošās darbnīcas “Izzini, eksperimentē un radi” 7.,8.klašu skolēniem 
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā (G.Krūkliņa, 27020675) 

• Lekcija/diskusija “Savas dzīves veidotājs” 9.,10.klašu skolēniem V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijā (G.Krūkliņa, 27020675) 

• Plkst. 9.30 – “Teātris 2” leļļu izrāde “Buratino piedzīvojumi” PII “Ābelīte” (K.Dazarte, 
63322510) 

16.februārī 

• Plkst. 10.00 – novada matemātikas olimpiāde 5.-8.klašu skolēniem Latvijas Universitātes 
Kuldīgas filiālē, Kalna ielā 19 (G.Jankovska, 28353904) 

• Plkst. 9.30 līdz plkst. 16.30 – kursi “Bērnu tiesību aizsardzība” (24 st.) 1.nodarbība 
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā (V.Krauze 27842333) 

• Plkst.9.30 līdz plkst. 16.30 – kursi “Bērnu tiesību aizsardzība” (40 st.) 3.nodarbība 
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā (V.Krauze, 27842333) 

• Pasākums “Mazais ziķeris” Ēdoles pamatskolas 1.-4.klašu skolēniem (S.Ivanovska, 
29482632) 

• “Popiela” Ēdoles pamatskolā (I.Bloka, 26136975) 
• Kuldīgas Centra vidusskolas skolēni piedalās reģionālajā skolēnu mācību uzņēmumu 

tirdziņā t/c “Rimi” (L.Zariņa, 63323978) 
• Plkst. 12.20 – sporta diena Kuldīgas Centra vidusskolas 1.,2.klašu skolēniem, stafetes 

(A.Lancmane, 63323978) 
• Vecāku diena Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā (L.Bergmane, 63354112) 
• Jautrā pēcpusdiena 1.-4.klašu skolēniem Kuldīgas pamatskolā (Ļ.Pirtniece, 27091594) 
• Popiela un Valentīndienas ballīte Laidu pamatskolā (A.Botsmane, 29127606) 
• “Ieskandinām Meteņa dienu” Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā (I.Incenberga, 

63350118) 
• Meteņdienas pasākums ar folkloras kopu Vilgāles pamatskolā sadarbībā ar Kurmāles 

pagastu (Ņ.Vītola) 
• “Valentīndienas balle” Turlavas pamatskolā (L.Zīberga, skolēnu līdzpārvalde) 
• Kuldīgas novada līdzpārvalžu aktīvistu tikšanās Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību 

vidusskolā (līdzpārvalde) 
• V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 10.b klases skolēnu viesošanās Kuldīgas Jauniešu mājā 

(D.Grīna, 27020671) 
• Plkst. 9.30 – pasākums jaunākajām grupām “Krāsaino draugu ballīte” PII “Ābelīte” 

(J.Valkovska, 63322510) 

17.februārī 

• 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) 

• Plkst. 14.00 – Jauniešu forums Kuldīgas jauniešu mājā (I.Kaltniece, 27818498) 

4.NEDĒĻA, 19.-25.februāris 

No 19.līdz 23.februārim valodu nedēļa Laidu pamatskolā (A.Botsmane, 29127606) 

No 19.līdz 22.februārim Vecāku nedēļa Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā 
(L.Kuršinska, 26226595; E.Brūdere 22002223) 

22.,23.februārī Erasmus+ projekta “Sports together, active forever” vizīte Kuldīgā, piedalās 
Rumānijas, Spānijas un Latvijas pārstāvji (N.Strazdiņa, 29466471) 

23.,24.februārī V.Plūdoņa ģimnāzijas pārstāvju dalība Ekoskolu ziemas forumā Babītes 
vidusskolā (E.Heniņa, 27020758) 

19.februārī 

• Plkst. 9.00 – pasākums “Triki un joki “Abra-kadabra”” PII “Bitīte” – attīstības centrā 
(A.Zepa, 26761298) 

• Plkst. 13.15 – Goda teātra izrāde “Čomiņi” 8.-12.klašu skolēniem Kuldīgas Centra 
vidusskolā (I.Roberta, 63323978) 

• Plkst. 19.00 – 8.,9.klašu skolēnu tikšanās ar pagājušā gada absolventiem Z.A.Meierovica 
Kabiles pamatskolā (63354112) 

• Papardes zieda nodarbība “Atkarības” 7.-9.klašu skolēniem Kuldīgas pamatskolā 
(Ļ.Pirtniece, 27091594) 

• Kalendāru izstāde Vilgāles pamatskolas pirmsskolas grupās (A.Pole) 

20.februārī 

• Konkurss “Kas notiek Dižmežā?” 2.klašu skolēniem Kuldīgas Centra vidusskolā 
(I.Tīruma, V.Bukāte, I.Megne, 63323978) 

• “Meteņi” Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiālē (I.Plēgermane) 

21.februārī 

• Plkst. 10.00 – novada ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem tiešsaistē, vieta tiks 
precizēta pēc informācijas apkopošanas no izglītības iestāžu pieteikumiem (L.Mačtama, 
27841950) 

• Valsts diagnosticējošais darbs latviešu valodā novada vispārizglītojošo skolu 6.klašu 
skolēniem 

• Plkst. 10.50 – ekoskolas padomes sēde Kuldīgas Centra vidusskolā (G.Jasinska, 
63323978) 

• Dzimtās valodas diena Kuldīgas pamatskolā (J.Hartmane, I.Blumberga) 
• Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitāte Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 

Padures filiālē sadarbībā ar Padures bibliotēku (S.Ķimse, S.Grīniņa) 
• Starptautiskā dzimtās valodas diena veltīta Latvijas 100-gadei Kuldīgas pamatskolā 

(Ļ.Pirtniece, 27091594) 
• Diskusiju pēcpusdiena “Kārtības noteikumi skolā” Turlavas pamatskolā (L.Zīberga, 

skolēnu līdzpārvalde) 



• Mīklu minēšanas un izdomāšanas pēcpusdiena 1.-4.klašu skolēniem Vārmes pamatskolā 
(R.Kūle) 

• Vecāku diena Vārmes pamatskolā (skolas administrācija) 
• Dzimtās valodas diena V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā (D.Grīna, 27020671) 
• Plkst. 9.30 – pasākums vidējā vecuma grupām “Pidžamu ballīte” PII “Ābelīte” (A.Palma, 

63322510) 

22.februārī 

• Plkst. 9.00 – novada mūzikas olimpiāde E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā (I.Krūmiņa, 
28374704) 

• Valsts diagnosticējošais darbs latviešu valodā novada vispārizglītojošo skolu 3.klašu 
skolēniem 

• Pozitīvās pieredzes darbnīca novada matemātikas skolotājiem, vietu un laiku precizēs 
katras metodiskās tēmas grupas vadītājs (G.Jankovska, 28353904) 

• Noslēdzas Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāles 4.-6.klašu skolēnu radošo 
darbu konkurss “Skaista mana tēvu zeme par visām zemītēm” (S.Ķimse) 

• Ziemas sporta spēles Vilgāles pamatskolā (J.Špiguns) 
• Plkst. 10.00 – karjeras lēmuma pieņemšanas nodarbība “Kā atrast savu nākotnes 

aicinājumu?” 9.a klases skolēniem Kuldīgas 2.vidusskolā (D.Žentiņa) 
• Plkst. 12.00 – karjeras lēmuma pieņemšanas nodarbība “Kā atrast savu nākotnes 

aicinājumu?” 9.b klases skolēniem Kuldīgas 2.vidusskolā (D.Žentiņa) 
• Festivāls “Saules stariņi” Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā 

(I.Andersone, 28216124) 
• V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas Ekopadomes sanāksme (E.Heniņa, 27020758) 
• Plkst. 9.30 – teātra diena vecākajām un skolas vecuma grupām PII “Ābelīte” 

(A.Šēnberga, 22301580) 

23.februārī 

• Plkst.9.30 līdz plkst. 16.30 – kursi “Bērnu tiesību aizsardzība” (40 st.) 4.nodarbība 
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā (V.Krauze, 27842333) 

• Plkst. 10.00 – Erudītu konkurss “Aso prātu cīņas” Kuldīgas jauniešu mājā (I.Kaltniece, 
27818498) 

• Plkst. 10.00 – sporta diena 5, 6 – gadīgiem bērniem PII “Bitīte” – attīstības centrā 
(I.Mellenberga, 63320467) 

• “Radošo profesiju pēcpusdiena” Turlavas pamatskolā (A.Čīče) 
• Vecāku atbalsta pasākums Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā 

(S.Ozola, D.Ribaka-Gluškova) 
• Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas skolēnu izstādes “Skola 2018” 

apmeklējums (I.Reita) 
• V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 12.klašu skolēnu izstādes “Skola 2018” apmeklējums 

(G.Krūkliņa, 27020675) 

5.NEDĒĻA, 26.-28.februāris 

26.februārī 

• Plkst. 15.45 – leļļu teātra izrāde “Mēness taurenis” PII “Cīrulītis” (I.Krebse, 63324944) 



27.februārī 

• Valsts diagnosticējošais darbs matemātikā novada vispārizglītojošo skolu 6.klašu 
skolēniem 

• Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kāds es esmu?” 10.klašu skolēniem Kuldīgas 
Centra vidusskolā (S.Lapiņa, 63323978) 

• Vecāku diena Kuldīgas Centra vidusskolā (skolas administrācija, 63323978) 
• Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 5.a klases skolēni piedalās stafetēs “Sporto visa 

klase” (L.Zeidaka, 63350118) 
• V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 7.klašu skolēnu mācību ekskursija (klašu audzinātāji) 

28.februārī 

• Valsts diagnosticējošais darbs matemātikā novada vispārizglītojošo skolu 3.klases 
skolēniem 

• Plkst.9.30 līdz plkst. 16.30 – kursi “Bērnu tiesību aizsardzība” (40 st.) noslēguma 
nodarbība V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā (V.Krauze, 27842333) 

• Plkst. 15.00 – videofilmu konkursa noslēgums Kuldīgas Centra vidusskolas aktu zālē, 
piedalās darbu autori, informātikas skolotāji (G.Jankovska, 28353904) 

• Rotaļu pēcpusdiena “Pavasari gaidot” Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiālē 
(I.Plēgermane) 

• Plkst. 16.00 līdz 18.00 – Vecāku diena Kuldīgas 2.vidusskolā 
• Plkst. 17.00 – Skolas padomes sanāksme Kuldīgas 2.vidusskolā (I.Siliņa) 


