NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU UN IZGLĪTĪBAS NODAĻAS PASĀKUMU PLĀNS

FEBRUĀRIS
2020. gads
Visu mēnesi V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā skolas jubilejas mēnesis.
Visu mēnesi Kuldīgas Centra vidusskolā absolventu mēnesis (I. Titova).
Visu mēnesi Kuldīgas Centra vidusskolas skolēni piedalās makulatūras un izlietoto bateriju
vākšanas akcijā “Tīrai videi”.
Visu mēnesi makulatūras un bateriju vākšanas akcija Turlavas pamatskolā (E. Lampa).
Visu mēnesi Laidu pamatskolā valodu mēnesis (A. I. Fabriciusa, 26541891).
Visu mēnesi konkurss “Gudram būt ir stilīgi” Vilgāles pamatskolā (E. Bondare).
Katru otrdienu literārās pēcpusdienas Viduskurzemes pamatskolā – attīstības centra bibliotēkā.
Katru trešdienu sporta pēcpusdienas Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centrā.
Visu mēnesi PII “Cīrulītis” bērni piedalās makulatūras un bateriju vākšanā.
Visu mēnesi PII “Bitīte” bērni piedalās makulatūras un lietoto bateriju vākšanas konkursā
(A. Zepa, 26761298).
No 29. janvāra līdz 5. februārim Vilgāles pamatskolas pirmsskolas grupās radošo darbu izstāde
"Sveču gaismā" (A. Antoņenkova, S. Žagata).
No 3. līdz 13. februārim Valentīndienas pasts Kuldīgas 2. vidusskolā.
No 10. līdz 20. februārim Meteņu dienas pasākums Vilgāles pamatskolas Snēpeles pirmsskolas
grupās (I. Plēgermane, I. Potapova).

1. NEDĒĻA, 1. – 2. februāris
1. februārī
▪

Plkst. 14.00 konkurss “No baroka līdz rokam 2020” Kuldīgas Jauniešu mājā, Jelgavas ielā 26, Kuldīgā
(I. Bērziņa 29224712)

2. NEDĒĻA, 3. – 9. februāris
No 2. līdz 7. februārim Vilgāles pamatskolā izstāde "Margaritas Stārastes ilustrāciju pasaulē"
(latviešu valodas un vizuālās mākslas skolotāji).
No 3. līdz 7. februārim Viduskurzemes pamatskolā – attīstības centrā projektu nedēļa “Esi videi
draudzīgs – lietu otrā dzīve” (administrācija).
No 3. līdz 7. februārim PII “Cīrulītis” Padures pirmsskolas grupās Sveču nedēļa.
No 3. līdz 7. februārim PII “Ābelīte” Pelču grupā “Sprīdītis” sveču un svečturu izstāde
(I. Zalkovska) un grupā ”Lāčuks” sveču darbnīca (D. Doļinska).

3. februārī
▪
▪

▪
▪

Sveču dienas glītrakstīšanas konkurss “Sveces stāsts” Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību
vidusskolas 1. - 12. klašu skolēniem (A. Tovstuļaka, 29135884)
Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolā darbnīca “Mana svece” (R. Vecā)
Plkst. 9.30 PII “Ābelīte” viesojas Kuldīgas Centra vidusskolas 2.c klase ar izrādi “Vecīša cimdiņš”
(J. Krūmiņa, 27020945)
PII “Ābelīte” grupai ”Ezītis” tematiskais pasākums “Sveču diena” (I. Stieģele)

4. februārī
▪

Plkst. 10.00 novada ķīmijas olimpiāde tiešsaistē 9. - 12. klašu skolēniem, olimpiādes vieta tiks
precizēta pēc dalībnieku reģistrēšanās olimpiādes vietnē (L.Mačtama, 27841950)

5. februārī
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Plkst. 10.00 novada matemātikas olimpiāde 3. klašu skolēniem Bērnu un jauniešu centrā, 1905.gada
ielā 10 (I. Tīruma, 26885804)
Plkst. 16.00 līdz 19.00 ēdienu gatavošanas cīņas kopā ar Brocēnu vidusskolas jauniešiem Kuldīgas
Jauniešu mājā, Jelgavas ielā 26, Kuldīgā (I. Kaltniece 26027469)
Sevis izzināšanas un pilnveidošanas nodarbība „Ceļojums” Vārmes pamatskolas 4. klasei (J. Jansone)
Plkst. 9.00 PII “Bitīte” organizē tikšanos ar komponistu Didzi Rijnieku ( A. Zepa, 26761298)
Lielie Cīrulīši ciemojas Padures pirmsskolas grupās ar izrādi “Kāpēc nesmaida Sniegavīrs? *datums
var mainīties
Pasākums "Februāris - sveču mēnesis" Vilgāles pamatskolas Snēpeles pirmsskolas grupās
(I. Plēgermane, I. Potapova)

6. februārī
▪

▪
▪
▪
▪

Plkst. 10.00 – kursi novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu atbalsta personālam, direktora
vietniekiem mācību darbā (atbildīgais par izglītojamā individuālā izglītības programmas apguves
plāna sastādīšanu) “Iekļaujošās izglītības izaicinājums vispārizglītojošā skolā – vienota rīcībpolitika un
prakse” Kuldīgas Centra vidusskolā, (par pieteikšanos informācija izglītības iestāžu e-pastā)
pieteikties līdz 4. februārim e-pastā: valda.krauze@kuldiga.lv (V. Krauze, 27842333)
Plkst. 12.00 Kuldīgas Centra vidusskolā viesojas Skrundas vidusskola
Sevis izzināšanas un pilnveidošanas nodarbība „Ceļojums” Vārmes pamatskolas 2. klasei (J. Jansone)
Izteiksmīgas runas konkurss “Valodiņa” Viduskurzemes pamatskolā – attīstības centrā (I. Andersone)
Plkst. 14.00 nodarbība ar rakstnieci Luīzi Pastori "Uzrakstīt gleznu" Turlavas pamatskolas 5. - 7. klašu
skolēniem programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros

7. februārī
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Plkst. 10.00 – vispārizglītojošo izglītības iestāžu vadītājiem un vadītāju vietniekiem mācību darbā
“Vadības komandas darbs, plānojot jaunā mācību satura realizēšanu” Kuldīgas Centra vidusskolā.
Pieteikties līdz 4. februārim e-pastā: valda.krauze@kuldiga.lv, (V. Krauze, 27842333)
Plkst. 16.00 līdz 18.00 kartupeļu turnīrs Kuldīgas Jauniešu mājā, Jelgavas ielā 26, Kuldīgā (M. Citlava
22070775)
Plkst. 8.00 līdz 9.00 Kuldīgas Centra vidusskolā Valentīndienas tirdziņš
V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 12. klasēm Žetona vakars “Pēdējie no elites” (L. Zudāne,
J. Jankovska, D. Strupule - Buka)
“Džimbas drošības skolas” nodarbības Kuldīgas 2. vidusskolas 2. klasēm (S. Jakobsone)
Sevis izzināšanas un pilnveidošanas nodarbība „Ceļojums” Vārmes pamatskolas 3. klasei (J. Jansone)
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Popiela! Vārmes pamatskolā (I. Krūmiņa, 28374704)
Integrēta krievu valodas stunda - muzejnodarbība Vilgāles pamatskolas skolēniem Kuldīgas novada
muzejā (Ņ. Vītola)
Plkst. 17.30 Vecāku vakars E. Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolā. Psiholoģes Ivetas Aunītes lekcija
“Pozitīvi risinājumi bērnu audzināšanā un motivēšanā” (A. Zvejniece)
Valsts policijas lekcija “Es, mani pienākumi, mana atbildība.” Viduskurzemes pamatskolā – attīstības
centrā (I. Andersone)
Nodarbība ar Valsts policijas pārstāvi Lindu Laulu par skolēnu atbildību, pienākumiem un tiesībām
Turlavas pamatskolā (L. Veigelte)
Plkst. 10.00 PII “Ābelīte Pelču grupai “Zīļuks” tematiskais pasākums “Sveces” (B. Zute)

8. februārī
▪

Plkst. 14.00 Vīgneru dienu un E. Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas 75 gadu ietvaros absolventu
koncerts (A. Zvejniece)

3. NEDĒĻA, 10. – 16. februāris
No 11. līdz 15. februārim Kuldīgas Centra vidusskolas skolēni dodas uz pasākumu EUROSCOLA
Eiropas Parlamentā Strasbūrā.
No 10. līdz 14. februārim krāsu spēles pēc I. Ziedoņa krāsainajām pasakām Kuldīgas Mākslas un
humanitāro zinību vidusskolas 2. - 12. klašu skolēniem (A. Tovstuļaka, 29135884).
No 10. līdz 14. februārim Valentīndienas pasts Laidu pamatskolā.
10. februārī
▪
▪
▪

Plkst. 13.00 metodiskā pēcpusdiena novada angļu valodas skolotājiem sadarbībā ar PEARSON
Kuldīgas 2. vidusskolā (L. Meirupska, 26183967)
Nodarbība par atkarībām Kuldīgas 2. vidusskolas 5., 6., 7. klašu skolēniem sadarbībā ar atkarības
speciālisti Leldi Rozevsku (S. Jakobsone)
Plkst. 10.00 PII “Cīrulītis” viesojas Kuldīgas Centra vidusskolas 2. klase ar uzvedums “Vecīša cimdiņš”

11. februārī
▪

▪
▪
▪
▪

▪

Plkst. 10.00 – kursi novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu atbalsta personālam, direktora
vietniekiem mācību darbā (atbildīgais par izglītojamā individuālā izglītības programmas apguves
plāna sastādīšanu) “Iekļaujošās izglītības izaicinājums vispārizglītojošā skolā – vienota rīcībpolitika un
prakse” 2. nodarbība Kuldīgas Centra vidusskolā. (V. Krauze, 27842333)
V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā konkurss Erudīts - “Skolai 100” 5., 6. klašu skolēniem (M. Pujāte,
I. Liepiņa, D. Grīna, D. Šmēdiņa)
Nodarbība „Labs cilvēks – labs tikums” Vārmes pamatskolas 6. klasei (J. Jansone)
Nodarbība „Kā atrast savu nākotnes aicinājumu” ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Vārmes pamatskolas 8., 9. klasēm (L. Pļaviņa)
Nodarbība „Kā atrast savu nākotnes aicinājumu” ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Ēdoles pamatskolas 7., 8., 9. klasēm
(L. Pļaviņa, 29158154)
Nodarbība "Kā atrast savu nākotnes aicinājumu?" Vilgāles pamatskolas 7. - 9. klasei kopā ar Laidu
pamatskolas 9. klasi ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” ietvaros (Ņ. Vītola)
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▪

Silto džemperu diena PII “Cīrulītis” (I. Krebse)

12. februārī
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Ēnu diena
Plkst. 10.00 – kursi novada pedagogiem “Pamatprincipi Microsoft PowerPoint prezentāciju
veidošana (bez priekšzināšanām)” Kuldīgas Centra vidusskolā, pieteikties līdz 10.februārim e-pastā:
valda.krauze@kuldiga.lv (V. Krauze, 27842333)
Plkst. 13.00 Tautas deju priekšskate. Kuldīgas kultūras centrā, Raiņa ielā 21, Kuldīgā (Z. Serdante
26477932)
Plkst. 16.00 līdz 17.00 radošās darbnīcas Kuldīgas Jauniešu mājā, Jelgavas ielā 26, Kuldīgā
(M. Citlava 22070775
V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā konkurss Erudīts - “Skolai 100” 7., 8. klašu skolēniem (M. Pujāte,
I. Liepiņa, D. Grīna, D. Šmēdiņa)
Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 1., 2. klases skolēni
dodas uz Liepājas teātra izrādi “Sniegbaltīte un septiņi rūķīši” (S. Vickope, S. Reimane, I. Bergmane,
S. Peskopa, I. Vitte)
Plkst. 13.30 Skaļās lasīšanas konkurss Vārmes pamatskolas 5., 6. klasei (R. Kūle)
Ēdoles pamatskolas skolēni piedalās “Ēnu dienas” pasākumos (L. Pļaviņa, 29158154)
Rotaļas un atrakcijas “Lielie mazajiem” Viduskurzemes pamatskolā – attīstības centrā (D. Ribaka Gluškova)

13. februārī
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Plkst. 10.00 novada ģeogrāfijas olimpiāde tiešsaistē, olimpiādes vieta tiks precizēta pēc dalībnieku
reģistrēšanās olimpiādes vietnē (L. Mačtama, 27841950)
Plkst. 11:00 konkurss “No baroka līdz rokam” 2. kārta Talsu Tautas namā (I. Bērziņa 29224712)
Plkst. 16.00 līdz 18.00 radošās darbnīcas virtuvē Kuldīgas Jauniešu mājā, Jelgavas ielā 26, Kuldīgā
(M. Citlava 22070775)
Plkst. 19.00 Kuldīgas Centra vidusskolas 11. klase dodas uz Liepājas teātra izrādi “Ziloņcilvēks”
programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros
V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā Erudīts + videosižetu konkurss “Skolai 100” 9. – 12. klašu skolēniem
(G. Upesdegle, M. Pujāte, I. Liepiņa, D. Grīna, D. Šmēdiņa)
Nodarbība „Labs cilvēks – labs tikums” Vārmes pamatskolas 5. klasei (J. Jansone)
Valentīna dienas balle un dzimšanas dienu svinības Viduskurzemes pamatskolā – attīstības centrā
(I. Andersone)

14. februārī
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Plkst. 10.00 novada matemātikas olimpiāde 5. - 8.klašu skolēniem V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā
(L. Zudāne, 29106235)
Kuldīgas Centra vidusskolas un V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 6., 8., 11. un 12. klases skolēni
piedalās skolēnu mācību uzņēmumu reģionālajā pasākumā “CITS BAZĀRS” Kuldīgā, t/c RIMI
Plkst. 12.00 līdz 14.00 V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas svinīgais pasākums “Skolai 100” ietvaros
Dāvana manai skolai 5. līdz 12. klašu skolēniem Kuldīgas Kultūras centrā (G. Upesdegle)
Plkst. 13.00 līdz 15.00 V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas pasākums “Skolai 100” ietvaros Dāvana
manai skolai 2. līdz 4. klašu skolēniem skolas zālē (klašu audzinātāji)
Valentīndienas Dress-code konkurss Kuldīgas 2. vidusskolā ar svinīgo apbalvošanu (B. Mateviča,
skolas līdzpārvalde)
Valentīna dienai veltīts pasākums Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 2. - 12. klašu
skolēniem (A. Tovstuļaka, 29135884)
Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolā ģimenes sporta diena „Mīlestības vārdā” (I. Gailis)
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Valentīndienas balle Turlavas pamatskolā (L. Zīberga, skolēnu līdzpārvalde)
Valentīndiena Laidu pamatskolā (Ņ. Zemurbeja, 2871716)
Vilgāles pamatskolā 9. klases uzvedums “No sirds uz sirdi” (A. Robežniece)
Vilgāles pamatskolas pirmsskolas grupās “Draudzības diena” (A. Antoņenkova, S. Žagata)
Vilgāles pamatskolas Snēpeles pirmsskolas grupām Valentīndienas radošā darbnīca (I. Plēgermane,
I. Potapova)
Plkst. 9.00 PII ”Ābelīte” grupai ”Bitīte” un grupai ”Sienāzītis” pasākums “Ar draugiem kopā”
(G. Doķe)
Dāvāto smaidu un labestības diena PII “Cīrulītis” (I. Krebse)

15. februārī
▪
▪
▪
▪

Plkst. 10.00 novada “Jauno talantu skolas” nodarbības visām 4. - 9.klašu skolēnu grupām Kuldīgas
Centra vidusskolā (L. Mačtama, 27841950)
Plkst. 17.00 līdz 21.00 filmu vakars Kuldīgas Jauniešu mājā, Jelgavas ielā 26, Kuldīgā (M. Citlava
22070775)
V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 8. – 12. klašu skolēni piedalās projektā “EZIS” Dobelē (L. Zudāne)
Plkst. 14.00 Vīgneru dienu un E. Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skolas 75 gadu ietvaros Kora klases
koncerts “Kurš darbiņš labāks?” (A. Zvejniece)

4. NEDĒĻA, 17. – 23. februāris
17. februārī
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Plkst. 10.00 novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 7. klašu skolēniem Bērnu un jauniešu
centrā, 1905. gada ielā 10 (A. Moļņika, 26328616)
Plkst. 10.00 novada klātienes konkurss latviešu valodā 5., 6. klašu skolēniem, veltīts Dzimtās valodas
dienai Kuldīgas Jauniešu mājā, Jelgavas ielā 26 (A. Moļņika, 26328616)
Plkst. 9.30 PII “Ābelīte viesosies leļļu teātris “Tims” ar muzikālo izrādi ”Mošķu diena” (K. Dazarte)
Plkst. 15.45 PII “Cīrulītis” viesosies leļļu teātris “Tims” ar muzikālo izrādi ”Mošķu diena” (I. Krebse)
Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Viduskurzemes pamatskolā – attīstības centrā viesosies
leļļu teātris “Tims” ar muzikālo izrādi ”Mošķu diena” (I. Andersone)
Meteņdienas jautrās izdarības PII “Cīrulītis” Padures pirmsskolas grupās

18. februārī
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Plkst. 10.00 – kursi novada pirmsskolas pedagogu palīgiem “Bērnu temperaments: bioloģiski
noteikto individuālo uzvedības izpausmju pamats” pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”, pieteikties
līdz 12.februārim e-pastā: valda.krauze@kuldiga.lv (V. Krauze, 27842333)
Kuldīgas Centra vidusskolā 4. - 8. klasēm eksperimentu, meistarošanas un matemātikas vakars
Skaļās lasīšana konkurss Kuldīgas 2. vidusskolas 5., 6. klašu skolēniem skolas bibliotēkā (I. Hartmane,
27020639)
Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros tradīciju stunda "Vargana stāsts" ar stāstnieci L. Reiteri
Kuldīgas 2. vidusskolas 6. klasēm (I. Hartmane)
Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros mācību stunda "Valodas kultūra" ar stāstnieci L. Reiteri
Kuldīgas 2. vidusskolas 11. klasei (I. Hartmane)
Nodarbība „Labs cilvēks – labs tikums” Vārmes pamatskolas 7. klasei (J. Jansone)
Vilgāles pamatskolas pirmsskolas grupas un pamatskolas 1. – 4. klašu skolēni dodas uz leļļu teātra
“Tims” muzikālo izrādi "Mošķu diena" Kurmāles pagasta pasākumu zālē (klašu audzinātāji)
Plkst. 9.30 Bibliotēkas diena PII “Ābelīte” grupas “Saulīte” bērniem
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▪
▪

Plkst. 10.10 Bibliotēkas diena PII “Ābelīte” grupas “Sienāzītis” bērniem
Plkst. 11.00 Bibliotēkas diena PII “Ābelīte” grupas “Ezītis” bērniem

19. februārī
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Valsts diagnosticējošais darbs latviešu valodā vispārizglītojošo skolu 6. klašu skolēniem
Plkst. 10.00 novada krievu valodas olimpiāde 8. klašu skolēniem Bērnu un jauniešu centrā,
1905.gada ielā 10 (L. Meirupska, 26183967)
Plkst. 10.00 līdz 15.00 Esi Līderis – biznesa spēle Kurzemes, Zemgales reģiona vidusskolēniem.
Kuldīgas Jauniešu mājā, Jelgavas ielā 26, Kuldīgā (L. Kovaļeva 26102195)
V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 10. klase dodas uz Uzņēmējdarbības skolu Ventspilī (I. Liepiņa,
G. Krūkliņa)
V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 4. klase dodas uz PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu
(G. Krūkliņa, klases audzinātāja)
Leļļu teātris “Tims” ar muzikālo izrādi "Mošķu diena" viesojas Kuldīgas 2. vidusskolā pie 5., 6.
gadīgiem skolēniem un programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros pie 1. – 4. klasēm (B. Mateviča,
I. Hartmane)
Nodarbība „Labs cilvēks – labs tikums” Vārmes pamatskolas 8. klasei (J. Jansone)
Plkst. 17.30 PII “Cīrulītis” bērnu vecāku kopsapulce. Lekcija “Praktiski ieteikumi bērnu audzināšanā”,
lektore L.Kuršinska.
Plkst. 9.30 Bibliotēkas diena PII “Ābelīte” grupas “Putniņi” bērniem
Plkst. 10.10 Bibliotēkas diena PII “Ābelīte” grupas “Zaķītis” bērniem
Plkst. 11.00 Bibliotēkas diena PII “Ābelīte” grupas “Bitīte” bērniem

20. februārī
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Valsts diagnosticējošais darbs latviešu valodā vispārizglītojošo skolu 3. klašu skolēniem
Plkst. 10.00 novada mājturības un tehnoloģiju II olimpiāde 6., 7. klašu skolēniem Kuldīgas Centra
vidusskolā (S. Lūse, 26032155)
Novada mācību priekšmetu metodisko jomu koordinatoru pieredzes apmaiņas brauciens uz Zentas
Mauriņas Grobiņas novada vidusskolu (L. Mačtama, 27841950)
Plkst. 11.00 automodeļu sacensību 2. posms “Kurzemes kauss” Tehniskās jaunrades centrā, Kuldīgā,
Pilsētas laukumā 3, 3. stāvā (A. Ūdre 25969130)
Reģionālais muzikāli radošās pašizpausmes festivāls “Saules Stariņi” Viduskurzemes pamatskolā –
attīstības centrā (I. Andersone, L. Pakalne)
Plkst. 9.00 PII “Bitīte” viesosies leļļu teātris “Tims” ar muzikālo izrādi ”Mošķu diena” ( A. Zepa,
26761298)

21. februārī
▪
▪
▪
▪

Plkst. 11.00 vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2020” 1. kārta Kuldīgas novada vokāliem ansambļiem
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrā, 1905. gada ielā 10, Kuldīgā (I. Bērziņa 29224712)
“Džimbas drošības skolas” nodarbības Kuldīgas 2. vidusskolas 2. klasēm (S. Jakobsone)
Plkst. 9.40 Bibliotēkas diena PII “Ābelīte” grupas “Taurenītis” bērniem
Plkst. 10.30 Bibliotēkas diena PII “Ābelīte” grupas “Gliemezītis” bērniem

22. februārī
▪
▪

Plkst. 16.00 līdz 18.00 sarunas pie tējas Kuldīgas Jauniešu mājā, Jelgavas ielā 26, Kuldīgā (M. Citlava
22070775)
Jauno fiziķu skola (V. Augsne)
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5. NEDĒĻA, 24. – 29. februāris
No 23. līdz 29. februārim Kuldīgas Centra vidusskolas skolotāju grupa dodas uz Gedminu
proģimnāziju Klaipēdā, Lietuvā NORD plus projekta “21 st Century Lesson” ietvaros.
No 24. līdz 28. februārim Medijpratības nedēļa Laidu pamatskolā.
No 24. līdz 28. februārim PII “Cīrulītis” Padures pirmsskolas grupās “Zaļie pirkstiņi” sāk darbu.
No 25. līdz 28. februārim PII “Bitīte” teātra svētki (A. Zepa, 26761298).
24. februārī
▪
▪

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 9. klašu skolēnu vecāku sapulce (administrācija, klašu audzinātāji)
Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Turlavas pamatskolas 1. – 4. klašu skolēni un Vilgāles
pamatskolas 1. – 6. klašu skolēni dodas uz izrādi “Plastmasas huligāni” Turlavas kultūras namā
(L. Veigelte, klašu audzinātāji)

25. februārī
▪
▪

▪
▪

Plkst. 11.00 Kuldīgas novada skolēnu skatuves runas konkurss Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu
centrā, 1905.gada ielā 10, Kuldīgā (I. Bērziņa 29224712)
Plkst. 10.00 – kursi novada pirmsskolas pedagogu palīgiem “Bērnu temperaments: bioloģiski
noteikto individuālo uzvedības izpausmju pamats” pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte”, pieteikties
līdz 19. februārim e-pastā: valda.krauze@kuldiga.lv (V.Krauze, 27842333)
V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 4. klase piedalās sacensībās “Sporto visa klase” Druvā (L. Zeidaka)
Nodarbība „Kā atrast savu nākotnes aicinājumu” ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Viduskurzemes pamatskolā – attīstības
centra 7. – 9. klasei (A. Čīče, I. Andersone)

26. februārī
▪

▪
▪
▪

▪

Valsts diagnosticējošais darbs matemātikā vispārizglītojošo skolu 3. klašu skolēniem
V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 12. klašu skolēnu vecāku sapulce (administrācija, klašu audzinātāji)
Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 5., 6. klasēm (D. Šmēdiņa,
latviešu valodas skolotāji)
V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 10. – 12. klases komanda dodas uz sacensībām “Papīra tilti” Liepājā
ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
ietvaros (G. Krūkliņa, V. Augsne)
Vecāku diena Vārmes pamatskolā (A. Grāvere - Prenclava)

27. februārī
▪
▪

▪
▪

Valsts diagnosticējošais darbs matemātikā vispārizglītojošo skolu 6. klašu skolēniem
Erudītu konkurss “Ceļojums pa Eiropu” Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 5. - 12.
klašu skolēniem (skolēnu līdzpārvalde)
Plkst. 9.30 PII “Ābelīte” skolotāju teātra izrāde ”Vinnijs Pūks un viņa draugi” (I. Stieģele)
Karaoke vakars. Dziesmu duelis. Viduskurzemes pamatskolā – attīstības centrā (I. Andersone)
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28. februārī
▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

Novada Nacionālās skaļās lasīšanas pusfināls 5. un 6. klašu skolēniem (Kuldīgas Galvenā bibliotēka)
Starptautiskās izglītības izstādes “Skola 2020” apmeklējums 9. un 12. klašu skolēniem.
Starptautiskais izstāžu centrs “Ķīpsala”, Ķīpsalas ielā 8, Rīgā (L. Kovaļeva 26102195)
Kuldīgas Centra vidusskolas skolēni piedalās reģionālā ZPD konferencē Liepājā.
V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas 12. klases skolēni programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros dodas
uz Dailes teātra izrādi “Planēta Nr.85” un ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros apmeklē izstādi “Skola 2020” (G. Krūkliņa,
L. Zudāne, G. Upesdegle, J. Jankovska)
“Džimbas drošības skolas” nodarbības Kuldīgas 2. vidusskolas 2. klasēm (S. Jakobsone)
Aktivitāte 100 dienas līdz izlaidumam Ēdoles pamatskolas 9. klasei (8. klase, A. Ciekale 29562590)
Pasākums “Meteņi sākumskolā” Turlavas pamatskolā (G. Freimane)
Plkst. 16.00 līdz 18.00 PII “Ābelīte Pelču grupai “Zīļuks” radošās darbnīcas ar vecvecākiem (B. Zute)
Vilgāles pamatskolas Snēpeles pirmsskolas grupas dodas uz pagasta bibliotēku (I. Plēgermane,
I. Potapova)
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