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NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU UN 

IZGLĪTĪBAS NODAĻAS PASĀKUMU PLĀNS 

MAIJS 

2018. gads 

Visu mēnesi turpinās PII “Ābelīte” dalība lietoto bateriju un makulatūras vākšanas konkursā 
“Tīrai Latvijai” (R. Ziemele, 27020769) 
Visu mēnesi Turlavas pagasta bibliotēkā būs apskatāma Turlavas pamatskolas izglītojamo 
“Radošo darbu izstāde” (Lauma Astra Grīnvalde) 
Visu mēnesi Turlavas pamatskolas 1.-9. klases izglītojamie piedalās konkursā “Mana zeme 
skaistā” (klašu audzinātāji) 
Kuldīgas Centra vidusskolā katru trešdienu norisinās krustvārdu mīklu konkurss “100 mīklas 
Latvijai” (A. Lubiņa) 
Visu mēnesi Kuldīgas Centra vidusskolā norisinās projekts “Zaļā palodze” (L. Zariņa) 
Visu mēnesi Kuldīgas Centra vidusskolā norisinās akcija “Krāsainākam sportam” (L. Zariņa) 
Līdz 23. maijam konkursa “Tava un Mana Latvija” darbu iesniegšana Kuldīgas nov. BJC (L. 
Kovaļeva 26102195) 
No 2. līdz 31. maijam Vilgāles pamatskolā norisināsies veselību veicinošas aktivitātes “Drošība 
vasarā” (E. Bondare) 
Visu mēnesi Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāles dalība Talkā Mazpulka zemē, 
dārzeņu sēšana (V. Leismane) 

1.NEDĒĻA, 1.-6. maijs  

No 28. aprīļa līdz 4. maijam Kuldīgas Centra vidusskolas, Kuldīgas 2. vidusskolas pārstāvju 
vizīte uz Sanktpēterburgu projekta “Starpkultūru dialogs slāvu valodās”  

2. maijā 

• Ēdoles pamatskolas kausa izcīņa vieglatlētikā 1.-9. klašu izglītojamiem (L. Kaminska, 
29158154) 

• Turlavas pamatskolas labāko skolēnu un viņu vecāku pieņemšana pie direktores p.i. 
Brigitas Freijas (L. Zīberga, G. Freimane) 

• Vides objekta “Putni” atklāšana Turlavas pamatskolā (L.A. Grīnvalde kopā ar BJC 
pulciņa “Krāsu prieks” dalībniekiem) 

• Sporta diena Kuldīgas pamatskolā “Sportojam Latvijai 100” (D. Rimaševska, 29230463) 
• Tikšanās Kuldīgas Centra vidusskolā ar projekta “Kompetencēs balstīts mācību saturs” 

skolas kuratoru D. Trukšānu (administrācija) 
• V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 2002. gadā dzimušo izglītojamo piedalīšanās OESD 

testā (E. Heniņa, 27020758) 
• Kuldīgas 2. vidusskolas izglītojamo (1.a, 3.a un 3.b klases) ekskursija uz Rīgas leļļu teātri 

ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 
8.3.2.2/16/I/001 (I. Reisa)  

• Kuldīgas 2. vidusskolas izglītojamo (4.a, 4.b klases) ekskursija uz Kurzemes Democentru 
Ventspilī ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 
8.3.2.2/16/I/001 (I. Reisa)  
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3. maijā 

• Plkst. 12:00 – labāko skolēnu svinīga pieņemšana pie Kuldīgas novada Domes 
priekšsēdētājas Ingas Bērziņas (S. Dubure, 27020934) 

• Plkst. 12:00 - Kuldīgā, 1905. gada parkā (lietus gadījumā BJC telpās) pavasara svētki 
“CITA SPĒLE” (A. Roga 25969130) 

• Plkst. 12:00 - Kuldīgā, 1905. gada parkā Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa 
"Veltījums Latvijas valsts simtgadei" noslēgums (A. Roga 25969130) 

• Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltītie pasākumi Kuldīgas 
pamatskolā “Veidojam vides objektu – Latviju zīmes”, “Vēstule Latvijai” un “Baltā 
galdauta svētki” (D. Rimaševska, 29230463) 

• Baltā galdauta svētki V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā (L. Zudāne, 27020674) 
• Orientēšanās sacensības V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā (K. Bērziņš, 26083176) 
• Baltā galdauta svētki Laidu pamatskolā (A. Botsmane, 29127606) 
• Andas Pēkšēnas kursi “Pedagogs un sadarbība” Pelču speciālajā internātpamatskolā-

attīstības centrā (I. Andersone, 28216124) 
• Plkst. 14:00 – Radošo darbu konkursa “Skaista mana tēvu zeme” noslēguma pasākums 

Vārmes pamatskolā (R. Kūle) 

2.NEDĒĻA, 7.-13. maijs 

10. un 11. maijā izglītības iestāžu dalība pasākumā “Meža ABC” 
No 7. līdz 10. maijam Kuldīgas Centra vidusskolā norisinās līdzpārvaldes prezidenta kandidātu 
priekšvēlēšanu aģitācijas nedēļa (līdzpārvalde) 
No 9. līdz 11. maijam Kuldīgas nov. BJC karjeras pasākums “Darbs vai profesija?” PII vecākās 
un sagatavošanas grupiņu audzēkņiem (L. Kovaļeva 26102195) 
No 7. līdz 11. maijam Vilgāles pamatskolā norisināsies Mātes dienai veltīta radošo darbu izstāde 
(skolā, pirmskolā) (priekšmetu skolotāji) 
No 6. līdz 12. maijam – Kuldīgas 2. vidusskolas Erasmus+ projekta “European Tales are 
Coming Together” vizīte partnerskolā INSTITUTO COMPRENZIVO ‘’GIGLI’’ RECANATI 
Itālijā (I. Reisa, D. Kalna) 
 

7. maijs 

• Plkst. 9:00 – nodarbības par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga 
uztura paradumiem PII “Ābelīte” (I. Stieģele, 27020945) 

• Nodarbinātības valsts aģentūras nodarbība Kuldīgas pamatskolas 8. klašu izglītojamiem 
(D. Rimaševska, 29230463) 

• Kuldīgas Centra vidusskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A kursi 
“Mācīšanās konsultantu-ekspertu sagatavošana reģiona vajadzībām” (I. Tīruma, L. 
Flugrāte) 

• Plkst. 12:00 - Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Esi pats savas karjeras režisors” 
Vārmes pamatskolas izglītojamiem ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros, tikšanās ar skatuves runas 
pedagoģi, aktrisi Zani Daudziņu (L. Kaminska) 

• Vecāku diena (vecāki tiek aicināti piedalīties stundu vadīšanā) Kuldīgas Alternatīvajā 
sākumskolā (klašu audzinātāji) 
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• Jetes diena-sīpolu stādīšana Mazpulka dārzā, sākas projekts “Sīpoli Latvijas karoga 
krāsā” Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiālē (V. Leismane) 

8. maijā 

• Plkst.10.30 – novada angļu valodas konkurss 4.klašu skolēniem “Angļu valoda pie 
rūķiem” Turlavas pamatskolā. Izbraukšana no Pilsētas laukuma plkst. 10.00. 
(L.Meirupska, 26183967) 

• Kuldīgas Centra vidusskolas izglītojamo ekskursija uz AHHAA zinātnes centru Igaunijā 
ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 
8.3.2.2/16/I/001 (I. Rīna)  

• Plkst. 15:00 - Kuldīgas 2. vidusskolā PKK tikšanās (L. Kovaļeva 26102195) 
• Plkst. 15.00 - Kuldīgas jauniešu mājā apmācības Kuldīgas novada jauniešiem “Kā rakstīt 

iniciatīvu projektu?” (I. Kaltniece 27818498) 
• Plkst. 17:00 – Māmiņu diena PII “Cīrulītis” grupā “Pūķi” (I. Krebse, 63324944) 
• Vilgāles pamatskolas tikšanās ar Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Cīravas 

teritoriālās struktūrvienības pārstāvjiem (Ņ. Vītola) 
• Plkst. 15:30 – Māmiņas diena PII “Bitīte”-attīstības centra 7. grupai (A. Zepa, 26761298) 
• Plkst. 16:15 - Māmiņas diena PII “Bitīte”-attīstības centra 6. grupai (A. Zepa, 26761298)  
• Plkst. 17:00 - Māmiņas diena PII “Bitīte”-attīstības centra 4. grupai (A. Zepa, 26761298) 
• Vecāku diena (vecāki tiek aicināti piedalīties stundu vadīšanā; 14:00 sporta aktivitātes 

kopā ar vecākiem plkst. 12:00-14:00; tikšanās ar direktori Janu Jansoni) Kuldīgas 
Alternatīvajā sākumskolā (klašu audzinātāji, S. Lūse, L. Zeidaka) 

9. maijā 

• Plkst. 9:00 – nodarbības par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga 
uztura paradumiem PII “Ābelīte” (I. Stieģele, 27020945) 

• Plkst. 10.10 – novada matemātikas konkurss 6. klašu skolēniem “Ātrāk, tālāk, precīzāk” 
Kuldīgas pamatskolā (L.Mačtama, 27841950) 

• Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ražots Latvijā” Ēdoles pamatskolas 1.-4. klašu 
izglītojamiem (ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/095 ietvaros) (L. Kaminska, 29158154) 

• Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Atklāj profesijas noslēpumus leļļu valstībā” Ēdoles 
pamatskolas 1.-4. klašu izglītojamiem (ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/095 ietvaros) (L. Kaminska, 29158154) 

• Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Amata noslēpumi” Ēdoles pamatskolas 5.-9. klašu 
izglītojamiem (ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/095 ietvaros) (L. Kaminska, 29158154) 

• Liepājas teātra izrādes “Smaragda pilsētas burvis” apmeklējums Ēdoles pamatskolas 1.-9. 
klašu izglītojamiem (klašu audzinātāji) 

• Plkst. 11:00-12:00 Kuldīgas Centra vidusskolas 11.v un 12.v klašu izglītojamo, V. 
Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 12. klašu izglītojamo tikšanās ar A. Pabriku Kuldīgas 
Galvenajā bibliotēkā (KCV-I. Reimane, VPKĢ-G. Krūkliņa (27020675)) 

• Kuldīgas Centra vidusskolas dalība Eiropas eksāmenā (www.esmaja.lv) (I. Reimane) 
• Kuldīgas Centra vidusskolas dalība nodarbībā Kuldīgas Biznesa inkubatorā (L. Zariņa) 

http://www.esmaja.lv/
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• Plkst. 12:00 - Mātes dienas pasākums “Mammas kā puķes” Kuldīgas Centra vidusskolā 
(I. Roberta, 1.-4. klašu audzinātāji) 

• Pasākums “Vēstures stunda – Eiropas diena” Z.A. Meierovica Kabiles pamatskolā (L. 
Bergmane, 63354112)  

• V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas izglītojamo dalība pasākumā “Eiropas eksāmens” (L. 
Zudāne, 27020674) 

• Kanisterapija Pelču speciālajā internātpamatskolā-attīstības centrā (I. Andersone, 
28216124) 

• Plkst. 16:00 – Māmiņu diena PII “Cīrulītis” grupā “Mārītes” (I. Krebse, 63324944) 
• Plkst. 15:30 - Māmiņas diena PII “Bitīte”-attīstības centra 1. grupai (A. Zepa, 26761298) 
• Plkst. 16:15 - Māmiņas diena PII “Bitīte”-attīstības centra 2. grupai (A. Zepa, 26761298) 
• Plkst. 17:00 - Māmiņas diena PII “Bitīte”-attīstības centra 11. grupai (A. Zepa, 

26761298) 
• Fotografēšanās ar bilžu kompāniju Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā (klašu audzinātāji, 

S. Lūse) 
• Plkst. 14:00 - Mātes dienas pasākums-koncerts Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 

Padures filiālē (klašu audzinātāji) 
• Berga foto skolēnu fotografēšanās Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiālē 

(klašu audzinātāji) 

10. maijs 

• Plkst. 11:30-12:30 Starpnovadu skolēnu pašpārvalžu un jauniešu organizāciju apvienības 
“TAS.ES” līderu kabineta viesošanās Kuldīgas Centra vidusskolā (I. Roberta) 
Plkst. 17:00 – Māmiņu diena PII “Cīrulītis” grupā “Mazputniņi” (I. Krebse, 63324944) 

• Plkst. 15:30 - Māmiņas diena PII “Bitīte”-attīstības centra 8. grupai (A. Zepa, 26761298) 
• Plkst. 16:15 - Māmiņas diena PII “Bitīte”-attīstības centra 9. grupai (A. Zepa, 26761298) 
• Plkst. 10:00 – Kuldīgas 2. vidusskolas Mātes dienas koncerts Sv. Annas baznīcā (B. 

Mateviča, J. Paipa) 

11. maijā 

• Mātes dienai veltīts pasākums Ēdoles pamatskolā (D. Jansone, 26039385) 
• Plkst. 9:00 – pasākums “Sporta diena izglītības iestādē” ESF projekta “Veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas 
novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/095 ietvaros Turlavas pamatskolā (L. Zīberga, 
klašu audzinātāji) 

• Turlavas pamatskolas pirmsskolas un sākumskolas izglītojamo ekskursija uz Strausu 
audzētavu “Nornieki” (L. Zīberga, klašu audzinātāji) 

• Plkst. 10:50-11:20 - Kuldīgas Centra vidusskolas skolēnu līdzpārvaldes prezidenta 
vēlēšanas (I. Roberta) 

• Plkst. 12:20-13:00 – Kuldīgas Centra vidusskolas 10.-12. klašu izglītojamo tikšanās ar 
Francijas vēstniecības pārstāvjiem akcijas “Atpakaļ uz skolu” ietvaros (I. Roberta) 

• Plkst. 12:30 – pirmsskolas un sākumskolas skolēnu pasākums vecākiem “Sveiciens 
svētkos!” Z.A. Meierovica Kabiles pamatskolā (L. Bergmane, 63354112) 

• V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas izglītojamo tikšanās projekta “Atpakaļ uz skolu” 
ietvaros (G. Krūkliņa, 27020675) 
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• Ģimenes dienai veltīts koncerts Laidu pamatskolas pirmsskolas grupās (V. Rudzroga, 
29374274) 

• Mātes dienas koncerts Pelču speciālajā internātpamatskolā-attīstības centrā (I. 
Andersone, 28216124) 

• Mātes dienas koncerts “Mana mīļā māmuliņa...” Vārmes pamatskolā (I. Krūmiņa) 
• Plkst. 17:00 - vokālās mūzikas konkurss “Mīļdziesmiņa” (A. Roga 25969130) 
• Plkst. 9:30 – Māmiņu diena PII “Cīrulītis” grupā “Skudriņas” (I. Krebse, 63324944) 
• Plkst. 16:00 – Māmiņu diena PII “Cīrulītis” grupā “Kāpuriņi” (I. Krebse, 63324944) 
• Plkst. 17:00 – Māmiņu diena PII “Cīrulītis” grupā “Ezīši” (I. Krebse, 63324944) 
• Mātes dienas pasākums “Mana mīļa māmuliņa...” Vilgāles pamatskolā (pirmskolā, 

sākumskolā, pamatskolā, Snēpeles filiālē) (A. Robežniece, Ņ. Vītola, A. Antoņenkova, I. 
Plēgermane) 

• Plkst. 15:30 - Māmiņas diena PII “Bitīte”-attīstības centra 3. grupai (A. Zepa, 26761298) 
• Plkst. 16:15 - Māmiņas diena PII “Bitīte”-attīstības centra 10. grupai (A. Zepa, 

26761298) 

12. maijā 

• PII “Cīrulītis” grupas “Saulītes” ekskursija uz Laumu dabas parku (I. Krebse, 63324944) 

3.NEDĒĻA, 14.-20. maijs 

16.-17. maijā V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas SMU koordinatoru pieredzes brauciens uz 
Stokholmu (D. Grīna, 27020671) 
No 15. līdz 17. maijam Kuldīgas nov. BJC karjeras pasākums “Darbs vai profesija?” PII 
vecākās un sagatavošanas grupiņu audzēkņiem (L. Kovaļeva 26102195) 
19.-20. maijā Kuldīgas novada skolu folkloras kopas dodas uz Nacionālo folkloras kopu 
sarīkojumu “Pulkā eimu, pulkā teku” Līvānos (I. Brasle 29245272) 
 

14. maijā 

• Plkst. 15:00 – nometņu vadītāju sanāksme, Kuldīgas novada Domes Lielajā zālē, 
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā (S. Dubure, 27020934) 

• Plkst. 10:50 - Kuldīgas Centra vidusskolas skolēnu līdzpārvaldes prezidenta inaugurācija 
(I. Roberta) 

• Zanes Kronbergas konsultācijas par autismu Pelču speciālajā internātpamatskolā-
attīstības centrā (L. Kuršinska, 26226595) 

• Plkst. 9:30 – PII “Cīrulītis” sagatavošanas grupu bērnu koncerts darbiniekiem (I. Krebse, 
63324944) 

• Plkst. 9:00 – pasākums “Sporta diena izglītības iestādē” ESF projekta “Veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas 
novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/095 ietvaros Vilgāles pamatskolā (J. Špiguns) 

• Kuldīgas 2. vidusskolas dalība pasākumā “Tīri zobi” Veselības ministrijas programmas 
“Par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem” 
ietvaros – ESF projekts “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses 
pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 (I. Strautiņa) 
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15. maijā 

• Plkst. 16:00 – ģimenes pēcpusdiena “Kopā būt” PII “Ābelīte” (I. Stieģele, 27020945) 
• Kuldīgas pamatskolas izglītojamo vecāku kopsapulce (D. Rimaševska, 29230463) 
• Kuldīgas Centra vidusskolas pārstāvju dalība ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību 

saturā” Nr. 8.3.1.0/16/I/001 ieviešanas seminārā Tukuma 2. vidusskolā (B. Freija, I. 
Tīruma, L. Selecka, I. Roberta) 

• Z.A. Meierovica Kabiles pamatskolas 5.-9. klašu izglītojamo ekskursija uz Latvijas 
Lauksaimniecības universitāti (L. Bergmane, 63354112) 

• Plkst. 9:00 – pasākums “Sporta diena izglītības iestādē” ESF projekta “Veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas 
novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/095 ietvaros Laidu pamatskolā (E. Tisjaka, 
26471532) 

• SIVA Vācijas delegācijas viesošanās Pelču speciālajā internātpamatskolā-attīstības centrā 
(I. Andersone, 28216124) 

• Plkst. 12:00 - Kuldīgas Jauniešu mājā (Jelgavas iela 26, Kuldīga) kontrolpunkts 
UNESCO pilsētas spēles ietvaros (A. Roga 25969130) 

• PII “Cīrulītis” grupas “Pūķi” ekskursija uz Laumas dabas parku (I. Krebse, 63324944) 

16. maijā 

• Plkst. 15:15 – novada metodisko apvienību vadītāju tikšanās Baznīcas ielā 9, Izglītības 
nodaļas zālē (L.Mačtama, 27841950) 

• Kuldīgas Centra vidusskolas izglītojamo dalība nodarbībās Ventspils augstskolā ESF 
projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 8.3.2.2/16/I/001 (I. 
Rīna)  

• Laidu pamatskolas labāko skolēnu pieņemšana pie direktores (E. Tisjaka, 26471532) 
• Netradicionālās sporta spēles Pelču speciālajā internātpamatskolā-attīstības centrā (Z. 

Kūlaine) 
• Plkst. 10:30 - Kuldīgas pilsētas estrādē (lietus gadījumā Kuldīgas sporta manēžā) PII 

mazo dziesmu un deju svētku “Iegriez danci vasarā” kopmēģinājums (A. Roga 
25969130) 

• PII “Cīrulītis” dalība pasākumā “Tīri zobi” Veselības ministrijas programmas “Par mutes 
un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem” ietvaros – ESF 
projekts “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 
9.2.4.1/16/I/001 (I. Krebse, 63324944) 

• Vilgāles pamatskola apmeklē Sandras Vanagas rotu un leļļu izstādi – Snēpeles filiālē (I. 
Plēgermane, I. Potapova) 

• Kuldīgas 2. vidusskolas izglītojamo (5.b, 7.b, 8.b klases) mācību ekskursija uz ZINOO 
centru ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr. 
8.3.2.2/16/I/001 (I. Reisa)  

• Plkst. 17:00 – Kuldīgas 2. vidusskolas pasākums “Es būšu pirmklasnieks!” topošajiem 
pirmklasniekiem un vecākiem (I. Embrekte) 

17. maijā 

• Plkst. 11.00 – novada konkursa 5. klašu skolēniem ”Seno amatu pratēji manā novadā” 
noslēguma pasākums Kuldīgas novada muzejā (A.Spuļģe, 29405439) 
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• V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas izglītojamo, vecāku un pedagogu pieņemšanas pie 
padomes priekšsēdētājas un direktores (J. Jansone, 29559919) 

• Plkst. 9:00 – pēdējā zvana pasākums V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā, 9. un 12. klašu 
izglītojamiem (L. Zudāne, 27020674) 

• Ģimenes diena Laidu pamatskolā (G. Zemberga, 29560091) 
• Plkst. 11:00 - Kuldīgas pilsētas estrādē (lietus gadījumā Kuldīgas sporta manēžā) PII 

mazo dziesmu un deju svētku “Iegriez danci vasarā” kopmēģinājums (A. Roga 
25969130) 

• Plkst. 17:15 – Ekopadomes sanāksme PII “Cīrulītis” (I. Krebse, 63324944) 
• Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas ģimenes dienas koncerts “Es vēlos, 

lai man būtu” Kuldīgas kultūras centrā (A. Tovstaļuka, 27020569) 
• Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas Pavasara balle Kuldīgas kultūras 

centrā (A. Tovstaļuka, 27020569) 
• Vilgāles pamatskolas Erasmus+ programmas projekta labākas prakses nodarbības 

pedagogiem un citiem interesentiem – laiks un vieta tiks precizēta (A. Čīče, L. Legeza) 
• Plkst. 16:00 – izlaidums PII “Bitīte”-attīstības centra 5. grupai (A. Zepa, 26761298) 
• Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāles 5/6-gadīgo grupas dalība pasākumā 

“Ieskandinām vasaru” (V. Āķīte, S. Zālīte) 

18. maijā 

• Plkst. 15:30 – ģimenes diena PII “Ābelīte” Pelču filiāles grupām “Lāčuks” un “Zīļuks” (I. 
Zalkovska, 29615489) 

• Plkst. 16:00 - izlaidums PII “Ābelīte” Pelču filiāles grupai “Sprīdītis” (I. Zalkovska, 
29615489)  

• Pēdējais zvans 9. klasei Turlavas pamatskolā (L. Zīberga, klašu audzinātāji) 
• Pasākumi “Pēdējais zvans” un “Skolas dārza svētki” Kuldīgas pamatskolā (D. 

Rimaševska, 29230463)  
• Plkst. 12:00 - pēdējais zvans Kuldīgas Centra vidusskolas 9. klašu izglītojamiem (8., 9. 

klašu audzinātāji) 
• Plkst. 13:00 – pēdējais zvans Kuldīgas Centra vidusskolas 12. klašu izglītojamiem (11., 

12. klašu audzinātāji) 
• Plkst. 12:30 – Pēdējais zvans Z.A. Meierovica Kabiles pamatskolā (L. Bergmane, 

63354112) 
• Pēdējais zvans Laidu pamatskolā (A.I. Fabriciusa, 26541891) 
• Ģimenes diena Pelču speciālajā internātpamatskolā-attīstības centrā (I. Andersone, 

28216124) 
• Plkst. 12:30 – Pēdējais zvans Vārmes pamatskolā (I. Krūmiņa) 
• PII “Cīrulītis” grupas “Zīļuki” mācību ekskursija uz Ventspili (Planetārijs, Amatu māja) 

(I. Krebse, 63324944) 
• Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas Pēdējais zvans (A. Tovstaļuka, 

27020569) 
• Pēdējā zvana svētki Vilgāles pamatskolā (Ņ. Vītola, A. Robežniece) 
• Plkst. 16:00 – izlaidums PII “Bitīte”-attīstības centra 12. grupai (A. Zepa, 26761298) 
• Plkst. 9:00 – Pēdējais zvans Kuldīgas 2. vidusskolā (G. Buivida, 63322351) 
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• Plkst. 13:00 – Labāko skolēnu un viņu vecāku svinīga pieņemšana pie direktores G. 
Buividas (G. Buivida, 63322351) 

19. maijā 

• Plkst. 10:00 – novada “Jauno talantu skolas” noslēguma nodarbība visām grupām 
Kuldīgas Jauniešu mājā, Jelgavas ielā 26 (L. Mačtama, 27841950; I.I. Gaile, 29135975) 

4.NEDĒĻA, 21.-27. maijs 

No 24.  līdz 30. maijam Ēdoles pamatskolā notiks projektu nedēļa “Zaļais kompass – nakts 
pārgājiens “Dzīves svinēšana”” (I. Bloka, 26136975) 

21. maijā 

• Plkst. 10:00 – vidusskolas eksāmens informātikā 
• Plkst. 14:00 – vidusskolas informātikas eksāmena darbu apvienotā labošana Kuldīgas 

Centra vidusskolā (L.Zudāne, 29106235) 
• PII “Cīrulītis” grupas “Zīļuki” pārgājiens uz Mārtiņsalu (I. Krebse, 63324944) 

22. maijā 

• Plkst. 10:00 – centralizētais eksāmens latviešu valodā 
• Plkst. 9:00 – pasākums “Paldies vārdu rīts” PII “Ābelīte” (J. Krūmiņa, 63322510) 
• Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Grafiti-māksla vai huligānisms?” Kuldīgas 

Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros (I. Reita) 

• Plkst. 10:00 – pasākums “Erasmus+ festivāls” Kuldīgas 2. vidusskolā (L. Meirupska, I. 
Reisa, I. Zīverte) 

• Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 2. klašu (uz Sieksāti) un 6. klašu (uz Rīgu) 
ekskursijas (klašu audzinātāji) 

23. maijā 

• Plkst. 10:00 – valsts pārbaudes darbs latviešu valodā 9. klašu skolēniem – rakstu daļa 
• Valsts pārbaudes darbs latviešu valodā 9. klašu skolēniem – mutvārdu daļa pēc izglītības 

iestāžu plāna 
• Pasākuma “Erudīts 2018” noslēguma pasākums Ēdoles pamatskolā (D. Jansone, 

26039385) 
• PII “Cīrulītis” grupas “Ezīši” ekskursija uz MiniZoo “Buki” (I. Krebse, 63324944) 
• Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 1. klašu (uz Ventspili) un 5. klašu (uz Rīgu) 

ekskursijas (klašu audzinātāji) 

24. maijā 

• Plkst. 16:00 – novada mūzikas skolotāju metodiskā apvienība Kuldīgas novada Bērnu un 
jauniešu centrā, 1905. gada ielā 10, Kuldīgā (I. Krūmiņa, 28374704) 

• Valsts pārbaudes darbs 9. klašu skolēniem latviešu valodā – mutvārdu daļa pēc izglītības 
iestādes plāna 
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• Projektu diena “Esi karavīrs” Kuldīgas pamatskolas 7.-8. klašu izglītojamiem (D. 
Rimaševska, 29230463) 

• Laidu pamatskolas ekskursija uz Klaipēdu (E. Tisjaka, 26471532) 
• Jaunās skolēnu padomes vēlēšanas Vārmes pamatskolā (I. Krūmiņa) 
• Karjeras attīstības atbalsta pasākumi “Amata noslēpumi”, “Atklāj profesijas noslēpumus 

leļļu valstībā” un “Ražots Latvijā” Vilgāles pamatskolas 1.-9. klašu izglītojamiem ESF 
projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 
8.3.5.0/16/I/001 ietvaros (klašu audzinātāji, L. Kaminska) 

• Plkst. 13:00 – izlaidums PII “Bitīte”-attīstības centra 4. grupai (A. Zepa, 26761298) 
• Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 4. klašu ekskursija uz Klaipēdu (klašu audzinātāji) 

25. maijā 

• Plkst. 9:00 – valsts pārbaudes darbu latviešu valodā 9.klašu skolēniem apvienotā 
labošana Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā (A.Moļņika, 26328616) 

• Plkst. 10:00 – centralizētais eksāmens matemātikā 
• Plkst. 16:00 – izlaidums PII “Ābelīte” grupai “Taurenītis” (R. Ziemele, 27020769) 
• Plkst. 10:00 – izlaidums Turlavas pamatskolas sešgadīgo bērnu grupai (grupas 

audzinātājs) 
• Plkst. 12:30 – izlaidums Turlavas pamatskolas 4. klasei (klases audzinātāja) 
• Z.A. Meierovica Kabiles pamatskolas skolēnu-labinieku un aktīvāko ekoskolas aktivitāšu 

dalībnieku ekskursija uz Tērveti, zaļās jostas pasākumu “Tīrai Latvijai” (L. Bergmane, 
63354112) 

• Plkst. 9:00 – pasākums “Sporta diena izglītības iestādē” ESF projekta “Veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas 
novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/095 ietvaros Z.A. Meierovica Kabiles 
pamatskolas 1.-9. klašu skolēniem (L. Bergmane, 63354112) 

• Darba pasaules iepazīšana-ekskursija-nodarbība V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas 10.-11. 
klašu izglītojamiem (G. Krūkliņa, 27020675) 

• Informatīvs seminārs sociālajiem darbiniekiem Pelču speciālajā internātpamatskolā-
attīstības centrā (L. Kuršinska, 26226595) 

• Vārmes pamatskolas 1.-4. klašu dalība Latvijas Valsts mežu pasākumā “Ar mežu sirdī” 
(klašu audzinātāji) 

• PII “Cīrulītis” izlaidums grupām “Zīļuki” (plkst. 13:00) un “Taurenīši” (16:00) (I. 
Krebse, 63324944) 

• Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas pārgājiens “Latvijas pavasaris” 
(klašu audzinātāji) 

• Ģimeņu diena “Kopā darām – visu varam” Vilgāles pamatskolā (J. Špiguns) 
• Plkst. 12:00 – izlaidums PII “Bitīte”-attīstības centra 11. grupai (A. Zepa, 26761298) 
• Plkst. 16:00 – izlaidums PII “Bitīte”-attīstības centra 10. grupai (A. Zepa, 26761298) 
• Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 3. klašu ekskursija uz Ventspili (klašu audzinātāji) 
• Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāles dalība akcijas “Tīrai Latvijai” 

noslēguma pasākumā Tērvetē (klašu audzinātāji) 
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26. maijā 

• Z.A. Meierovica Kabiles pamatskolas 160. gadu jubilejas salidojums (L. Bergmane, 
63354112) 

• Plkst. 18:00 – Vārmes pamatskolas 5.-9. klašu dalība Vārmes pagasta labdarības koncertā 
baznīcas torņa atjaunošanai “Manai brīvajai Latvijai” (I. Krūmiņa) 

• Plkst. 13:00 PII “Cīrulītis” izlaidums grupai “Saulītes” (I. Krebse, 63324944) 

5.NEDĒĻA, 28.-31. maijs 

No 28. līdz 31. maijam Turlavas pamatskolā norisināsies Latvijas Veselības nedēļa (Džanita 
Freija, klašu audzinātāji) 
No 28. maija līdz 1. jūnijam Veselības nedēļa PII “Cīrulītis” (I. Krebse, 63324944) 

28. maijā 

• Plkst. 10.00 – centralizētais eksāmens vēsturē 
• Kuldīgas pamatskolas mācību gada noslēguma pasākums Kuldīgas kultūras centrā (D. 

Rimaševska, 29230463) 
• Konkurss “Erudīts” Kuldīgas Centra vidusskolas 4. klašu izglītojamiem (D. Fokina, M. 

Būdeniece, A. Bērziņa) 

29. maijā 

• Plkst. 10:00 – valsts pārbaudes darbs svešvalodā 9. klašu skolēniem – rakstu daļa 
• Valsts pārbaudes darbs svešvalodā 9. klašu skolēniem – mutvārdu daļa pēc izglītības 

iestādes plāna 
• Plkst. 10:00-13:00 projektu diena “Pavasara radošuma diena” Kuldīgas Centra vidusskolā 

(I. Roberta) 
• Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesiju karuselis” Kuldīgas Centra vidusskolas 

6., 7., 8. klašu izglītojamiem ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros (S. Lapiņa, L. Mūrniece) 

• Pasākums “KCV meža diena” Kuldīgas Centra vidusskolas 4., 5. klašu izglītojamiem (L. 
Zariņa) 

• Pasākums “Pārgājienu diena” Kuldīgas Centra vidusskolas 1.-3. klašu izglītojamiem 
(klašu audzinātāji) 

• Sporta diena “Esi vesels!” Z.A. Meierovica Kabiles pamatskolā (L. Bergmane, 
63354112) 

• Pēdējais zvans un dzimšanas dienu svinības Pelču speciālajā internātpamatskolā-attīstības 
centrā (I. Andersone, 28216124) 

• Izlaidums Vilgāles pamatskolas pirmsskolas grupai (A. Antoņenkova) 
• Pārgājiens “Pavasara pieskāriens” Vilgāles pamatskolas 1.-8. klašu izglītojamiem (klašu 

audzinātāji) 
• Plkst. 10:00 – Sporta svētki PII “Bitīte”-attīstības centrā (I. Mellenberga) 
• Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ko dara uzņēmēji?” Kuldīgas 2. vidusskolas 6.-7. 

un 10.-11. klašu izglītojamiem ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros (D. Žentiņa) 
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30. maijā 

• Valsts pārbaudes darbs svešvalodā 9. klašu skolēniem – mutvārdu daļa pēc izglītības 
iestādes plāna 

• Plkst. 10:00 – apvienotais centralizētais eksāmens bioloģijā V.Plūdoņa Kuldīgas 
ģimnāzijā 

• Plkst. 11:00 – valsts pārbaudes darbu krievu valodā 9.klašu skolēniem apvienotā labošana 
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā (L.Meirupska, 26183967) 

• Plkst. 13:00 – valsts pārbaudes darbu angļu valodā 9. klašu skolēniem apvienotā labošana 
V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā (L.Meirupska, 26183967) 

• “Pavasara koncerts” Turlavas pamatskolā (A. Čīče) 
• Pasākums “Pavasara sporta diena” Kuldīgas Centra vidusskolas 1.-8. klašu izglītojamiem 

(I. Ņečiporuka, J. Jerumanis, I. Eglīte, 1.-8. klašu audzinātāji) 
• Pārgājienu diena “Dodamies pretī vasarai” Z.A. Meierovica Kabiles pamatskolā (L. 

Bergmane, 63354112) 
• Laidu pamatskolas pirmsskolas grupas izlaidums (V. Rudzroga, 29374274) 
• Pasākums “Gada balva. Skolas lepnums.” Pelču speciālajā internātpamatskolā-attīstības 

centrā (I. Andersone, 28216124) 
• Plkst. 9:00 – Vārmes pamatskolas olimpiskā diena (Skolēnu padome, I. Krūmiņa) 
• PII “Cīrulītis” grupas “Taurenīši” ekskursija uz Tērvetes dabas parku (I. Krebse, 

63324944) 
• Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas drošības pasākums “Esi drošs 

vasarā!” (A. Tovstaļuka, 27020569) 
• Izlaidums Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiāles pirmskolas grupā (I. Plēgermane) 
• Vilgāles pamatskolas Snēpeles filiāles izglītojamie apmeklē “Alises Brīnumzemes” 

Kuldīgā (I. Plēgermane) 
• Sporta diena Kuldīgas 2. vidusskolā (M. Štofregens, A. Sprude) 
• Plkst. 12:00 - Pasākums-radošas darbnīcas “Esam kopā, esam spēks!” Kuldīgas 2. 

vidusskolas skolēniem un vecākiem (4.a un 4.b klase) (I. Embrekte) 
• Plkst. 9:30 – Pēdējais zvans Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 6. klašu izglītojamiem 

(arī Padures filiāle) (L. Dermane, 63350118, Padures filiāle - S. Ķimse, V. Leismane) 
• Plkst. 17:30 – Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas koncerts (skolas pulciņu priekšnesumi, 

direktores L. Dermanes uzruna, labāko skolēnu un viņu vecāku godināšana, Jauniešu deju 
teātra “Focus” izrāde) vecākiem Kuldīgas kultūras centrā (S. Lūse, L. Dermane, pulciņu 
vadītāji) 

31. maijs 

• Ēdoles pamatskolas mācību gada svinīgs noslēgums Ēdoles kultūras namā (A. Matevičs, 
29560044) 

• Ēdoles pamatskolas izglītojamo – labinieku, viņu vecāku, pedagogu pieņemšana pie 
Ēdoles pagasta pārvaldes vadītājas Andas Uplejas (A. Matevičs, 29560044) 

• Plkst. 16:00 – izlaidums PII “Ābelīte” grupai “Gliemezītis” (R. Ziemele, 27020769) 
• Liecību izsniegšana Kuldīgas pamatskolā (klašu audzinātāji) 
• Plkst. 9:00 – Kuldīgas Centra vidusskolā mācību gada noslēguma diena, liecību izdošana, 

svinīgās līnijas, konkursa “Gada klase” noslēgums (klašu audzinātāji, administrācija) 
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• Plkst. 10:00 – mācību gada noslēguma pasākums Z.A. Meierovica Kabiles pamatskolā: 
mācību priekšmetu stacijas, aktīvāko skolēnu apbalvošana un koncerts (L. Bergmane, 
63354112) 

• Pēdējā mācību diena “Paliec sveika ģimnāzija, esi sveicināta vasara” V. Plūdoņa 
Kuldīgas ģimnāzijā (L. Zudāne, 27020674) 

• Mācību gada noslēgums “Esi drošs, bet ne pārdrošs!” Laidu pamatskolā (E. Tisjaka, 
26471532) 

• Plkst. 10:00 – Mācību gada noslēguma pasākums Vārmes pamatskolā (A. Grāvere-
Prenclava, A. Zandere) 

• PII “Cīrulītis” grupas “Kāpuriņi” pārgājiens uz Mārtiņsalu (I. Krebse, 63324944) 
• PII “Cīrulītis” grupas “Mazputniņi” ekskursija uz Ventspili (Planetārijs) (I. Krebse, 

63324944) 
• PII “Cīrulītis” ģimenes diena grupā “Rūķīši” (I. Krebse, 63324944) 
• Svinīgs mācību gada noslēgums Vilgāles pamatskolā un noslēgums akcijai “Gudram būt 

ir stilīgi” (Ņ. Vītola) 
• Plkst. 9:00 – Gada diena Kuldīgas 2. vidusskolā (G. Buivida, 63322351) 
• Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas (arī Padures filiāle) liecību izdošana un labāko 

skolēnu ekskursija (klašu audzinātāji, L. Dermane, Padures filiālē – V. Leismane) 


