NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU UN
IZGLĪTĪBAS NODAĻAS PASĀKUMU PLĀNS
Marts
2020.gads
Visu mēnesi konkurss “Lasošākā klase2020!” sākumskolas skolēniem Kuldīgas 2.vidusskolā
(I.Hartmane)
Makulatūras un bateriju vākšanas akcijas noslēgums pirmsskolas izglītības iestādē “Cīrulītis”
Makulatūras un lietoto bateriju vākšanas konkurss pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”
(A.Zepa)
Literārās pēcpusdienas Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra bibliotēkā katru otrdienu
Sporta pēcpusdiena Viduskurzemes pamatskolā – attīstības centrā katru trešdienu
“Lasīšanas maratons” Turlavas pamatskolā sadarbībā ar pagasta bibliotēku
“Gudram būt stilīgi” Vilgāles pamatskolā (E.Bondare)
1.NEDĒĻA, 1.- 8.marts
4.un 5.martā sadarbībā ar sākumskolas skolotājām metodiskās dienas “Kompetenču pieejā
balstīta izglītība” pirmsskolas izglītības iestādē “Cīrulītis” (I.Krebse, 27091581)
No 6.līdz 23.martam Kuldīgas novada skolēnu Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde
“Radi rotājot” Kuldīgas mākslinieku rezidencē, Pils ielā -1, Kuldīgā (I.Bērziņa, 29224712)
No 2.līdz 6.martam modes nedēļa “Krāsas manā apģērbā” Vārmes pamatskolā (I.Krūmiņa)
No 1.līdz 19.martam Vilgāles pamatskolas skolēni apmeklēs mākslinieka A.Brenča gleznu izstādi
5.un 10.martā Vilgāles pamatskolas skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Saldus novada
Striķu sākumskolu (A.Žīle)
2.martā
•

•
•
•

No plkst. 9.00 līdz plkst. 10.30 atklātās nodarbības PII “Ābelīte”, nodarbības aicinātas
apmeklēt nākamā mācību gada 1.klašu skolotājas (I.Krebse, 27091581; I.Tīruma,
26885804)
Džimbas drošības skolas nodarbība “Lielās dzīves skola” 1.-4.klasei Viduskurzemes
pamatskolā – attīstības centrā (L.Beļaka –Bernāne)
Kuldīgas Centra vidusskolas 5.a,5.b,5.c,7.a, 7.b klasēm Lielajā Dzintarā koncerts “Mana
tautasdziesma” programmas Latvijas skolas soma ietvaros
Plkst.15.10 novada pieaugušo izglītotāju tikšanās Izglītības nodaļas zālē, Baznīcas ielā 9, Kuldīga (U.Matisone)

3.martā
•

Plkst. 10.00 – kursi novada pirmsskolas pedagogu palīgiem “Bērnu temperaments:
bioloģiski noteikto individuālo uzvedības izpausmju pamats” pirmsskolas izglītības
iestādē “Bitīte”, pārcelta 18.februāra nodarbība (V.Krauze, 27842333)

•
•

•
•

•

Plkst. 17.15 seminārs pedagogiem un vecākiem “Robotika pirmsskolā” pirmsskolas
izglītības iestādē “Bitīte” (L.Megne).
Vecāku pēcpusdiena “Informatīvais burziņš!” visiem skolas esošajiem un topošajiem
vecākiem – iespēja satikt pedagogus, ekskursija pa skolu, meistarklašu darbnīcas un
izglītojošas lekcijas Kuldīgas 2.vidusskolā (skolas administrācija)
Plkst. 15.00 tikšanās Turlavas pamatskolas 9.klašu skolēniem ar Kuldīgas Mākslas un
humanitāro zinību vidusskolas pārstāvjiem
No plkst. 9.00 līdz plkst. 10.30 atklātās nodarbības PII “Ābelīte”, nodarbības aicinātas
apmeklēt nākamā mācību gada 1.klašu skolotājas (I.Krebse, 27091581; I.Tīruma,
26885804)
Plkst.15.30 Kuldīgas Centra vidusskolas skolotājiem nodarbība ar L.Rozevsku kā veikt
preventīvo darbu par atkarībām

4.martā
•
•
•
•
•

•
•
•

Plkst. 13.00 Kurzemes novada izglītības iestāžu vokālo ansambļu konkurss “Balsis 2020”
Bērnu un jauniešu centrā, 1905.gada ielā 10, ( I.Bērziņa, 29224712)
Ātrlasīšanas konkurss 1. – 9.klasei Laidu pamatskolā (M.Muižarāja,29436377 E.Tisjaka,
A.I.Fabriciusa)
PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma informācijas diena Ēdoles pamatskolā
7.-9.klašu izglītojamajiem (L.Pļaviņa,29158154)
Plkst. 10.00 novada mājturības un tehnoloģiju II olimpiāde 8.,9.klašu skolēniem Kuldīgas
Centra vidusskolā (S.Lūse, 26032155)
No plkst. 9.00 līdz plkst. 10.30 atklātās nodarbības PII “Cīrulītis”, nodarbības aicinātas
apmeklēt nākamā mācību gada 1.klašu skolotājas (I.Krebse, 27091581; I.Tīruma,
26885804)
Plkst. 16.00 – K.Davidova piemiņas koncerts Kuldīgas Mākslas namā (A.Zvejniece)
Kuldīgas Centra vidusskolas 10.m un 10.v kl. apmeklē Liepājas teātra izrādi “Purva bridējs
ugunī” programmas Latvijas skolas soma ietvaros
V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 3.a klase piedalās sacensībās “Sporto visa klase” Talsos
(L.Zeidaka, L.Balode)

5.martā
•
•
•

•
•
•

Valsts diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.klašu skolēniem
Plkst. 10.00 novada kulturoloģijas olimpiāde Bērnu un jauniešu centrā, 1905.gada ielā 10
(A.Spuļģe, 29405439)
No plkst. 9.00 līdz plkst. 10.30 atklātās nodarbības PII “Cīrulītis”, nodarbības aicinātas
apmeklēt nākamā mācību gada 1.klašu skolotājas (I.Krebse, 27091581; I.Tīruma,
26885804)
Plkst. 16.00 – 19.00 kūku cepšana Kuldīgas Jauniešu mājā, Jelgavas ielā – 26
(A.Dravnieks 28661244)
Kuldīgas Centra vidusskolas 1.b klasei Aizputes novadpētniecības muzejā Ziepju liešanas
darbnīca programmas Latvijas skolas soma ietvaros
Programmas Latvijas skolas soma ietvaros Dzīvā muzeja “Senās Kuldīgas stāsts“
apmeklējums V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 6.c klasei (L.Līce)

6.martā
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Plkst. 10.00 – pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi novada pedagogiem
“Medijpratība mācību un audzināšanas darbā” 1.nodarbība Kuldīgas Centra vidusskolā,
(V.Krauze, 27842333)
No plkst. 9.00 līdz plkst. 10.30 atklātās nodarbības PII “Bitīte”, nodarbības aicinātas
apmeklēt nākamā mācību gada 1.klašu skolotājas (I.Krebse, 27091581; I.Tīruma,
26885804)
Plkst. 16.00 G.Freiberga sitaminstrumentu klases audzēkņu koncerts E.Vīgnera Kuldīgas
Mūzikas skolā (A.Zvejniece)
Popiela Laidu pamatskolā (Ņ.Zemurbeja, 26258282)
Apsveikuma diena pirmsskolas izglītības iestādē “Cīrulītis” Padures pirmsskolas grupās
“Džimbas drošības skolas” nodarbība 2.klasēm Kuldīgas 2.vidusskolā (S.Jakobsone)
“Džimbas drošības skolas” nodarbība Ēdoles pamatskolā (L.Mateviča, 26589068)
Starptautiskās sieviešu dienas sveiciens Viduskurzemes pamatskolā – attīstības centrā
(I.Andersone)
Eiropas logopēdu diena, seminārs Kuldīgas novada logopēdiem Viduskurzemes
pamatskolā- attīstības centrā (A.Brantevica)
Plkst. 11.30 Darbnīcas – kursi projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros Kuldīgas Centra vidusskolas skolotājiem
Plkst. 10.30 – 14.00 seminārs “Izglītības un darba iespējas mežsaimniecības un
kokrūpniecības nozarē” 8.-12.klasēm, Kuldīgas Jauniešu mājā, Jelgavas ielā -26
(L.Kovaļeva, 26102195)
Plkst. 19.00 – 23.55 ballīte “Meičas uzlūdz čaļus” Kuldīgas Jauniešu mājā, Jelgavas ielā
– 26 (A.Dravnieks, 28661244)
“Sveiciens meiteņu dienā” jautrais brīdis Vilgāles pamatskolas pirmsskolas grupās
(A.Antoņenkova, S.Žagata)
Radošā darbnīca “Tinam, pinam, līmējam” – apsveikumi māmiņām un māsām Sieviešu
dienā Vilgāles pamatskolas Snēpeles pirmsskolas grupās (I.Plēgermane, I.Potapova)

7.martā
•
•

Kuldīgas novada izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu skate Kuldīgas kultūras centrā,
Raiņa ielā- 21, Kuldīgā (Z.Serdante, 26477932)
Kuldīgas Centra vidusskolas dalība Latvijas SMU pasākumā CITS BAZĀRS Rīgā
2.NEDĒĻA, 9.- 15.marts

12.un 13.martā Projekta dienas+ prezentācijas pa klašu grupām Kuldīgas 2.vidusskolā
(I.Embrekte, I.Kūlainis)
12.un 13.martā Kuldīgas Centra vidusskolas 9. – 12.klašu skolēnu dalība Valsts matemātikas
olimpiādē
No 9.līdz 13.martam “Putnu dienas” Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā (E.Skabis)
9.martā
•

Plkst. 10.00 novada vizuālās mākslas olimpiāde Bērnu un jauniešu centrā, 1905.gada
ielā 10 (A.Ciekale, 29562590)

•

Džimbas drošības skolas nodarbība “Lielās dzīves skola” 1.-4.klasei Viduskurzemes
pamatskolā – attīstības centrā (L.Beļaka –Bernāne)

10.martā
•
•
•

Plkst.16.00 Klavieru klases koncerts skolas 75 gadu jubilejas ietvaros E.Vīgnera
Kuldīgas Mūzikas skolas zālē (A.Zvejniece)
Plkst. 15.30 6.c klases priekšmetu skolotājiem supervīzija Kuldīgas Centra vidusskolā
4.klašu latviešu valodas olimpiāde V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā (kl.audzinātāji)

11.martā
•
•
•
•
•
•

Plkst. 9.00 izglītības iestāžu vadītāju seminārs pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte”
(S.Dubure, 63350076)
Plkst. 11.00 konkurss “Anekdošu virpulis 2020” Bērnu un jauniešu centrā, 1905.gada ielā
-10 (I.Bērziņa, 29224712)
Plkst. 10.00 novada konkurss 8.klašu skolēniem “Latvijas dārgumi un vērtības” Kuldīgas
Centra vidusskolā (A.Spuļģe. 294054390)
SMU priekšaizstāvēšana 10.a un 10.b klasēm V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā (I.Liepiņa)
V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 4.b klase iepazīst Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma
tehnikumu (G.Krīkliņa)
Vilgāles pamatskolas Snēpeles pirmsskolas grupas bērni apmeklē pagasta bibliotēku
(I.Plēgermane, I.Potapova)

12.martā
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Plkst. 10.00 – pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi novada pedagogiem
“Aptauju veidošanas tiešsaistes rīki un rezultātu apstrāde” Kuldīgas Centra vidusskolā,
pieteikties līdz 6.martam e-pastā: valda.krauze@kuldiga.lv, (V.Krauze, 27842333)
Plkst.15:00 informatīvais seminārs par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” pieteikumu
sagatavošanu un iesniegšanu Izglītības nodaļas zālē, Baznīcas ielā 9, Kuldīgā
(U.Matisone, 26542280).
Radošās darbnīcas 5. – 9.klasēm “Mana runa pārliecina” programmas Latvijas skolas
somas ietvaros Vārmes pamatskolā (I.Krūmiņa)
Plkst. 9.00 – pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” grupas “Bitīte” bērni ciemojas
Kuldīgas Centra vidusskolā (L.Pūce)
V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 5.klašu ekskursija uz Rīgu (I.Reboka, A.Bērzkalne)
Plkst. 10.00 V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 5.b kl. “Sporto visa klase” tautas bumbas
sacensības Kuldīgā (I.Šabāne, L.Zeidaka)
Plkst. 12.00 5.-12.kl. telpu futbola sacensības V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā
(K.Bērziņš)
Plkst. 13.30 Jautrā pēcpusdiena “Skolai 100” 1.klasēm V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā
(kl.audz.)
ZPD priekšaizstāvēšana 10.a un 10.b. kl. V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā (I.Liepiņa)
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 1.-4.klašu skolēni dodas uz mūziklu
“Karlsons”, iepazīstas ar aktiera profesiju Liepājas teātrī (kl.audz.)

13.martā
•

•
•
•
•
•
•
•

Plkst. 10.00 – pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi novada pedagogiem,
sociālajiem pedagogiem “Pedagoģiskās stratēģijas skolēnu uzvedības vadīšanai klasē”
V.Plūdoņa
Kuldīgas
vidusskola,
pieteikties
līdz
6.martam
e-pastā:
valda.krauze@kuldiga.lv, (V.Krauze, 27842333)
Makulatūras vākšanas konkursa noslēgums Laidu pamatskolā (Z.Festere, 29925202)
“Džimbas drošības skolas” nodarbība Ēdoles pamatskolā (L.Mateviča, 26589068)
Plkst. 12.00 Kurzemes reģiona mūzikas skolu vispārējo klavieru un klavieru (kora kl.)
audzēkņu festivāls “Notici sev!” E.Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolā (A.Zvejniece)
Plkst.12.00 Kuldīgas novada izglītības iestāžu koru priekšskate Kuldīgas novada skolēnu
koriem Bērnu un jauniešu centrā, 1905.gada ielā- 10 (A.Ūdre, 25969130)
13.30 “Pavasara jampadracis” 3.-4.kl.V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā (kl.audz)
Programmas Latvijas skolas somas ietvaros V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 4.c un 4.d
kl. skolēni apmeklē Talsu novada muzeju (kl.audz.)
Mācību maratons “Mācies ar smaidu” Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā
(A.Tovstuļaka, 29135884)

14.martā
•

Plkst.10.00 novada “Jauno talantu skolas” nodarbības visām 4.-9.klašu skolēnu grupām
Kuldīgas Centra vidusskolā (L.Mačtama, 27841950)
3.NEDĒĻA, 16.-22.marts

No 17.līdz 20.martam zīmējumu konkurss “Mans sapņu auto”, eksperiments “Auto radītais
piesārņojums”(6-7gad.bērnu grupām) EKO programmas ietvaros pirmsskolas izglītības iestādē
“Cīrulītis”(I.Krebse)
19. un 20.martā darbnīcas- kursi projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros Ēdoles pamatskolas skolotājiem (L.Mateviča,
26589068)
16.martā
•
•

•

•
•

•

Plkst. 12.00 Kuldīgas mākslas namā notiks LIZDA Kuldīgas starpnovadu
arodorganizācijas konference (A.Šēnberga)
Plkst.10.00 – pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi novada pirmsskolas
piecgadīgo, sešgadīgo un sākumskolas pedagogiem “Lasītprasmes attīstīšana
sākumskolā” (1.grupai) V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā (V.Krauze, 27842333)
Plkst. 10.00 veselības un fizisko aktivitāšu jomas skolotājiem seminārs “Mācību procesa
organizēšana bērniem ar speciālajām vajadzībām” Kuldīgas 2.vidusskolā (N.Strazdiņa,
29466471; L.Kuršinska)
Plkst. 10.00 matemātikas un informātikas jomas skolotāju tikšanās V.Plūdoņa Kuldīgas
vidusskolā, 2.stāvā (L.Zudāne, 29106235)
Plkst. 10.00 dabaszinātņu un sociālās un pilsoniskās jomas skolotāju seminārs. Tēma
“Mācību satura plānošana. Vērtēšana.” Katram skolotājam, semināra dalībniekam līdzi ir
izstrādāts un aprobēts snieguma līmeņa apraksts. Seminārs notiek Kuldīgas Centra
vidusskolā (I.Eglīte, 29644116; A.Spuļģe, 29405439)
Kuldīgas Centra vidusskolā pieredzes apmaiņa vizītē Alsungas vidusskola

•

Bibliotēkas diena pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” plkst.9.40 grupai “Saulīte” un
plkst. 10.30 grupai “Sienāzītis”

17.martā
•

•
•
•
•

Plkst.10.00 – pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi novada pirmsskolas
piecgadīgo, sešgadīgo un sākumskolas pedagogiem “Lasītprasmes attīstīšana
sākumskolā” (2.grupai) V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā (V.Krauze, 27842333)
Centralizētais eksāmens angļu valodā (rīk. Nr.5.3/20/19), rakstu daļa
Plkst.11 – 14.00 Pavasara radošās darbnīcas, Bērnu un jauniešu centrā, 1905.gada ielā –
10 (I.Bērziņa, 29224712)
Kuldīgas novada skolu bibliotekāru pieredzes apmaiņa Kuldīgas 2.vidusskolā
(I.Hartmane)
Bibliotēkas diena pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” plkst. 9.40 grupai “Ezītis” un
plkst. 10.30 grupai “Putniņi”

18.martā
•
•
•
•

Centralizētais eksāmens vācu valodā (rīk. Nr. 5.3/20/20), rakstu, mutvārdu daļa
Centralizētais eksāmens angļu valodā (rīk. Nr. 5.3/20/19), mutvārdu daļa
Plkst.11 – 14.00 Pavasara radošās darbnīcas, Tehniskās jaunrades centrā, Pilsētas
laukumā 3- 3.stāvā (I.Bērziņa, 29224712)
Plkst. 9.30 – teātra izrāde “Viena maza pilsētiņa” pirmsskolas izglītības iestādē “Ābelīte”
(K.Dazarte)

19.martā
•
•
•

•
•
•
•

Centralizētais eksāmens krievu valodā (rīk. Nr. 5.3/20/21), rakstu, mutvārdu daļa
Centralizētais eksāmens angļu valodā (rīk. Nr. 5.3/20/19), mutvārdu daļa
Plkst. 10.00 diskusija/mācību nodarbība novada pirmsskolas sagatavošanas grupu
skolotājām un nākamā mācību gada 1.klašu skolotājām Kuldīgas Centra vidusskolā
(I.Krebse, 27091581; I.Tīruma, 26885804)
VBTAI Konsultatīvās nodaļas organizētais reģionālais seminārs “Nepazaudēt bērnu.
Ieklausīties. Pamanīt. Rīkoties” Kuldīgas 2.vidusskolā (L.Kuršinska)
Bibliotēkas diena pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” plkst. 9.40 grupai “Zaķītis” un
plkst. 10.30 grupai “Bitīte”
Plkst. 10.00 novada mājturības un tehnoloģiju skolotāju seminārs V.Plūdoņa Kuldīgas
vidusskolā (S.Lūse, 260321550)
Plkst. 9.30 profesionālās kompetences pilnveides konference vēstures, latviešu valodas
un literatūras skolotājiem PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā”, Liepājas
ielā
31,
Kuldīga,
reģistrēšanās
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm9DWFNWf5QW_v_gRWydKK6qNaJuRNCUgVGiUny0h5K7kvw/viewform?usp=sf_link, darba kārtība nosūtīta izglītības iestādēm

20.martā
•
•
•

Plkst. 10.00 kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas skolotāju seminārs
V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā (A.Ciekale, 29562590)
Starptautiska konference “Problēmuzvedību novēršana izglītības iestādē” Viduskurzemes
pamatskolā – attīstības centrā (I.Oļena, L.Pakalne)
Pavasara sagaidīšana pirmsskolas izglītības iestādē “Cīrulītis” Padures pirmsskolas
grupās

•

Plkst. 8.30 profesionālās kompetences pilnveides konference vēstures, latviešu valodas
un literatūras skolotājiem PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā”, Liepājas
ielā
–
31,
Kuldīga,
reģistrēšanās
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm9DWFNWf5QW_v_gRWydKK6qNaJuRNCUgVGiUny0h5K7kvw/viewform?usp=sf_link, darba kārtība nosūtīta izglītības iestādēm

4.NEDĒĻA, 23.- 29.marts
24.un 25.martā – Vecāku dienas pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” Padures
pirmsskolas grupās
No 23.līdz 27.martam modes nedēļa “Stilu dažādība” Vārmes pamatskolā (I.Krūmiņa)
No 28.marta līdz 2.aprīlim Kuldīgas Centra vidusskolas pedagogu vizīte Erasmus+ Pozitīvas
mācību vides veidošanas kursos Kiprā
No 25.līdz 29.martam Kuldīgas Centra vidusskolas dalība “Digitālajā nedēļā 2020”
No 23.līdz 27.martam Vilgāles pamatskolas dalība “Digitālajā nedēļā 2020” (E.Bondare)
No 23.līdz 26.martam meistarklases novada izglītības iestāžu 8.- 12.klašu skolēniem
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā, Liepājas ielā – 31, Kuldīgā
(L.Kovaļeva,26102195)
23.martā
•
•
•
•

Bibliotēkas diena pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” plkst. 9.40 grupai
“Gliemezītis” un plkst. 10.30 grupai “Taurenītis”
Džimbas drošības skolas nodarbība “Lielās dzīves skola” 1.-4.klasei Viduskurzemes
pamatskolā – attīstības centrā (L.Beļaka –Bernāne)
Ūdens diena V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā
Skolēnu teātra pulciņa dzejas uzvedums “No apakšas uz augšu” Vilgāles pamatskolā
(A.Stūrīte)

24.martā
•
•

•
•
•
•

•

NVA nodarbības 8.un 9.a, 9.b. klasei par karjeras jautājumiem Kuldīgas 2.vidusskolā
(D.Žentiņa, L.Dermane)
Plkst. 10.00 – pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” grupas “Putniņi”, “Zaķītis”,
“Ezītis” un “Saulīte” bērni apmeklē Kuldīgas bibliotēkas organizēto bērnu žūrijas
pasākumu Liepājas leļļu teātra izrādi “Trīs rukši”
Programmas Latvijas skolas somas pasākums 1. -4.klašu izglītojamajiem “Latviešu tautas
tradīcijas” tikšanās ar Līgu Reiteri Ēdoles pamatskolā (L.Mateviča, 26589068)
Plkst. 10.00 – 16.00 Simulāciju spēle “Profesionālis” ”Esi līderis “ Kuldīgas Jauniešu
mājā, Jelgavas ielā 26, (L.Kovaļeva, 26102195)
Plkst. 11.00 Kuldīgas novada Izglītības iestāžu Teātra skate Bērnu un jauniešu centrā,
1905.gada ielā- 10 (I.Bērziņa, 29224712)
Plkst. 11:20 Kuldīgas Centra vidusskolas zālē Digitālās nedēļas 2020 ietvaros novada
vidusskolēniem norisināsies lekcijas par atvērtajiem datiem un I-identitāti, kuras lasīs
VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centra pārstāvji (U. Matisone, 26542280)
Plkst. 10.00 – kursi novada izglītības iestāžu 5.-9.kl. skolotāju komandām “Problēmu
risināšanas pieeja mācīšanā” V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā (G.Upesdegle, A.Kārkliņa)

•
•

•

Tikšanās ar biedrības pārstāvjiem “Papardes zieds” Turlavas pamatskolā
Vilgāles pamatskolas 1.klases un piecgadīgo, sešgadīgo pirmsskolas grupu bērni apmeklē
Kuldīgas bibliotēkas organizēto bērnu žūrijas pasākumu Liepājas leļļu teātra izrādi “Trīs
rukši”
Galda spēļu sacensības Vilgāles pamatskolas Snēpeles pirmsskolas grupās (I.Plēgermane,
I.Potapova)

25.martā
•
•
•
•
•
•
•

•

Plkst. 10.00 novada kombinētā olimpiāde 1.klašu skolēniem Bērnu un jauniešu
centrā, 1905.gada ielā 10 (I.Tīruma, 26885804)
Plkst. 17.00 – stīgu nodaļas audzēkņu koncerts vecākiem skolas jubilejas ietvaros
E.Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolā (A.Zvejniece)
Pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” Padures grupa “Mārītes” svin vārda dienu
Atceres diena – deportācijas Laidu pamatskolā (A.Doniņa- Bašlika, 29174075)
Biedrības “Papardes zieds” nodarbības 7.klasei Vārmes pamatskolā (J.Jansone)
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīta mācību stunda 4.- 9.klašu
skolēniem Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā (I.Graudiņa)
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolai komunistiskā genocīda upuru
piemiņas pasākums “Atvērtu atmiņu turēt” pie Politiski represēto pieminekļa Pētera ielā
(A.Tovstuļaka, 29135884)
Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra piemiņas brīdis pie Pelču pagasta
Genocīda upuru piemiņas akmens (I.Andersone)

26.martā
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plkst. 16.00 – vecvecāku pēcpusdiena grupā “Taurenītis” pirmsskolas izglītības iestādē
“Ābelīte” (S.Kleinhofa)
Viktorīna 6-7gadīgo bērnu grupām “Dodos ceļojumā, izzinu Latviju!” pirmsskolas
izglītības iestādē “Cīrulītis” (I.Krebse)
Radošās darbnīcas 1. – 4.klasēm “Pasakas ģimenē” programmas Latvijas skolas somas
ietvaros (I.Krūmiņa)
Preventīvs pasākums 5.un 6.klasei sadarbībā ar Valsts policiju Vārmes pamatskolā
(J.Jansone)
Turlavas pamatskolas skolēni piedalās “Bērnu žūrijas” noslēguma pasākumā Kuldīgas
Kultūras centrā
Pavasara koncerts Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā (A.Siltāne)
Karaoke vakars. Dziesmu duelis Viduskurzemes pamatskolā – attīstības centrā
(I.Andersone)
Kuldīgas Centra vidusskolas 11.m un 11.v klašu skolēniem mācību vizīte Ventspils
augstskolā ESF projekta ietvaros
Kuldīgas Centra vidusskolas 2. – 12.klašu dalība Starptautiskajā matemātikas konkursā
“Ķengurs – 2020”
Erudīcijas spēle 5. – 8.klasēm Kuldīgas Centra vidusskolā
Vilgāles pamatskolas 3.klases skolēnu dalība “Bērnu žūrijas” noslēguma pasākumā
Kuldīgas Kultūras centrā
Radošā darbnīca “Mežs ienāk skolā” Vilgāles pamatskolā (D.Līdaka, A.Stūrīte)

27.martā
•
•

•

“Džimbas drošības skolas” nodarbība 2.klasēm Kuldīgas 2.vidusskolā (S.Jakobsone)
Plkst. 16.00 – vecvecāku pēcpusdiena grupā “Saulīte” pirmsskolas izglītības iestādē
“Ābelīte” (J.Valkovska)
• Pasaku lasīšanas pēcpusdiena 1. – 4.klasēm, teātra diena “Pastāsti man pasaciņu” Laidu
pamatskolā (S.Zemberga,28717176 V.Rudzroga, 29374274)
• “Džimbas drošības skolas” nodarbība Ēdoles pamatskolā (L.Mateviča)
• Plkst. 17.00 – stīgu nodaļas audzēkņu koncerts vecākiem skolas jubilejas ietvaros
E.Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolā (A.Zvejniece)
• Plkst. 9.30 pasākums “Superpuika” 6.grupā pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”
• Dabaszinību jomas aktivitāte Zemes stunda V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā (dabaszinību
jomas pedagogi)
V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas dalība Kurzemes reģiona mūzikas olimpiādē Talsu
pamatskolā (S.Upeniece)
5.NEDĒĻA, 30. - 31.marts

30.martā
•
•

Nominācija “Labākais mācību priekšmetā” Laidu pamatskolā (U.Birzniece, 26294286)
Plkst. 11.00 Kuldīgas Galvenās bibliotēkas nodarbība par Medijpratību – fakti, viedokļi,
viltus ziņas Kuldīgas Centra vidusskolā

31.martā
•

•
•

•
•
•

Plkst. 16.00 Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas un E.Vīgnera Kuldīgas
Mūzikas skolas kopīgi veidots audzēkņu koncerts Kuldīgas Mākslas namā A.Zvejniece,
I.Ozola)
Novada Ekoskolu tikšanās Ēdoles pamatskolā (I.Bloka, 26136975)
Karjeras pasākums “Nākotnes profesijas” pagastu skolu pirmsskolas piecgadīgo un
sešgadīgo grupu bērniem, Bērnu un jauniešu centrā, 1905.gada ielā -10 un Kuldīgas
Galvenajā bibliotēkā, 1905.gada ielā – 6, Kuldīgā (L.Kovaļeva, 26102195)
KAA pasākums “Profesionālā izglītība kā nākotnes perspektīva” Viduskurzemes
pamatskolā – attīstības centrā (I.Andersone, A.Čīče)
Karjeras attīstības atbalsta pasākums “No prasmēm līdz profesijām” 1. – 2.kl., 5.-6.kl.
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā (kl.audz.)
Pārgājiens “Pretī pavasarim” Vilgāles pamatskolas pirmsskolas grupām (A.Antoņenkova,
S.Žagata)

