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Skolas darbības vīzija, misija, mērķis un vērtības, attīstības priotitātes minētas 

skolas attīstības plānā 2023.-2025.g. 

 

 

 Izglītības iestādes misija: 

 

Nodrošināt mūsdienīgas, kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības piedāvājumu atbilstoši izglītojamo 

individuālajām spējām, sagatavojot viņus izglītības ieguvei nākamajā izglītības pakāpē. 

 

 Izglītības iestādes vīzija:   

 

       Radošas, atbildīgas un uzņēmējspējīgas personības veidošana. 

 

Izglītības iestādes vērtības : 

 

• Mērķtiecība -  spēja būt elastīgam un saskatīt alternatīvas. Sasniegts mērķis  ir panākums 

un gandarījums, kas liek meklēt jaunus izaicinājumus. Tā ir mūsu izaugsme. 

 

• Cieņa – cienot vienam otru, mēs labāk saprotam un protam pieņemt atšķirības, mūsu 

vide kļūst drošāka, veselīgāka un radošāka. Mūsu attiecību pamats. 

 

• Daba – svarīga mācību procesa sastāvdaļa. Māca sadzīvot ar dabu un saudzēt apkārtējo 

vidi, veicina veselīgu dzīvesveidu. 

 

Izglītības iestādes mērķi  

 

1. Nodrošināt mūsdienīgas,  kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības piedāvājumu atbilstoši 

izglītojamo individuālajām spējām, sagatavojot viņus izglītības ieguvei nākamajā izglītības pakāpē.  

2. Attīstīt pašvadības prasmes, sekmējot izglītojamo patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju, 

vērtību apguvi un pilsonisko līdzdalību skolas, vietējās kopienas un valsts dzīvē. 

3. Ļaut izglītojamiem apzināties savas personiskās intereses un spējas mērķtiecīgai nākotnes 

veidošanai tālākā izglītībā. 



 

Izglītības iestādes uzdevumi. 

 

1. Īstenot pirmskolas un pamatizglītības programmas, to mērķus un uzdevumus atbilstoši vispārējās 

izglītības likumam un valsts pamatizglītības standartam. 

2. Radīt optimālus apstākļus un iespējas izglītojamo intelektuālai attīstībai, spēju un talantu 

izkopšanai, izveidot izglītojamiem prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties. 

3. Veidot izzinošu, interesantu, mūsdienu prasībām atbilstošu izglītības vidi, būt atvērtiem inovatīvu 

mācīšanās metožu ieviešanai skolā. 

4. Nodrošināt izglītības iespējas ikvienam izglītojamajam, ievērojot viņa vecumposma un 

individuālās īpatnības, nodrošināt savstarpējo sadarbību, atbalstu un izglītojamā vispusīgu attīstību, 

mērķtiecīgi virzot no pirmsskolas posma uz pamatskolas posmu. 

5. Savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas 

un  sistemātiskuma principus. 

6. Veicināt izglītības iestādes tēla popularizēšanu novada, reģiona, valstiskā un starptautiskajā 

līmenī, iesaistoties konkursos, pedagoģiskās pieredzes un sadarbības apmaiņas projektos. 

7.  Īstenot interešu izglītību skolā. 

 

 

Plānotie mācību gadā sasniedzamie rezultāti: 

 

• Nostiprināt izpratni par vienotu pieeju mācību satura plānošanā un īstenošanā. 

Kvalitatīvi -80% pedagogu vērotās stundas ir kvalitatīvas.   

Kvantitatīvi - vērotas mācību stundas pie 60% pedagogu. 

• Uzsākt skolas kā mācīšanās organizācijas veidošanu.  

Kvalitatīvi - datos balstīti skolas darba pilnveides un attīstības risinājumi. 

Kvantitatīvi - skolas apkopotie dati un fakti liecina, ka skola ir uzsākusi pāreju uz skolu kā 

mācīšanās organizāciju.  

 

Uzdevumi:  

1. Nodrošināt pedagoģiskā procesa norisi radošā, emocionāli, sociāli un psiholoģiski labvēlīgā vidē 

ievērojot valsts standartos noteiktās prasības. 

2. Nodrošināt atbalstu talantīgiem izglītojamiem, kā arī skolēniem ar mācīšanās grūtībām, realizējot 

individuālu pieeju. 

3. Radošas un zinātkāras personības attīstīšana, kas mērķtiecīgi virzās uz izaugsmi un spēj veikt 

pašvērtējumu. 

4. Motivēt skolēnus iesaistīties interešu izglītības programmās un karjeras izglītības pasākumos, 

veicinot viņu karjeras vadības prasmju attīstīšanu. 

5. Pilnveidot izglītojamo nacionālās identitātes un piederības sajūtu, iesaistīt skolēnus nozīmīgu 

sabiedriskās un kultūras dzīves notikumu aktivitātēs. 



6. Skolas sekmīgas darbības nodrošināšanai veikt regulāru finanšu, materiālo un cilvēkresursu 

plānošanu un piesaisti. 

7. Sekmēt pedagogu profesionālo kompetenču regulāru pilnveidi, turpinot ieviest kompetenču 

pieeju mācību satura realizēšana un sekmēt pedagogu sadarbības veicināšanu. 

 

 

Nīkrāces pamatskolas prioritātes un uzdevumi audzināšanas darbā. 

Mērķis: 

Klases stundu mērķtiecīga plānošana, attīstot skolēniem dzīves prasmes un veidojot attieksmi pret sevi, 

ģimeni, klasi, skolu, vidi, darbu, kultūru, sabiedrību, valsti. Organizējot un īstenojot mērķtiecīgu un 

pēctecīgu audzināšanas darbu atbalstošā un drošā skolas vidē- Nīkrāces pamatskolā un tālmācības 

programmā, lai nodrošinātu iespēju katram izglītojamam kļūt par patstāvīgu, vispusīgi attīstītu, 

mērķtiecīgu, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, veicinot izglītojamā izpratni par 

vērtībām un tikumiem, sekmējot to iedzīvināšanu, stiprinot piederību un lojalitāti Latvijas valstij. 

 

 Prioritātes: 

• Veicināt izglītojamā izpratni, atbildīgu attieksmi un rīcību, kas apliecina tādas vērtības kā dzīvība, 

cilvēka cieņa, brīvība, ģimene, laulība, darbs, daba, kultūra, latviešu valoda, Latvijas valsts, 

tolerance.  

• Pilnveidot audzināšanas darbu izglītības procesā, veicinot pedagogu kompetenci audzināšanas 

darbā un skolēnu visaptverošu izpratni par vērtībām un pašaudzināšanas nozīmi personības 

izaugsmē, iedzīvinot būtiskākos izkopjamos tikumus, indivīda brīvas domāšanas un rīcības 

izpausmes - atbildību, centību, drosmi, godīgumu, gudrību, laipnību, līdzcietību, mērenību, 

savaldību, solidaritāti, taisnīgumu, toleranci.  

• Nodrošināt pedagogu kompetenču pilnveidi un metodisko atbalstu audzināšanas jomā.  

• Veicināt audzināšanas darbā iesaistīto pušu (pedagogs-izglītojamais-ģimene) sadarbību, 

līdzdalību un līdzatbildību mācību un audzināšanas jomā.  

• Sekmēt sabiedrības līdzdalību audzināšanas darbā.  

 

 Uzdevumi: 

• Sniegt atbalstu izglītības iestādes audzināšanas programmas veidošanā un īstenošanā atbilstoši 

izglītojamo vecumposma īpatnībām. 

• Ieteikt tematiku klases stundām un citām audzināšanas darbības formām. 

• Veicināt izglītojamo līdzdalību un sadarbību gan mācību, gan ārpusstundu pasākumu laikā, 

attīstot pilsoniski aktīvu izziņas darbību, pozitīvas saskarsmes prasmes, izkopjot viņu radošumu 

un attīstot talantus. 

 

Nīkrāces pamatskolas metodiskā darba prioritātes. 



Metodiskā tēma: Digitālās pratības kā caurviju prasmes pilnveide mācību procesā. 

Prioritāte: Pedagogu pieredzes bagātināšana, iekļaujot digitālo pratību kā caurviju prasmi mācību 

procesā. 

Uzdevumi: 

1. Sniegt pedagogiem metodisko atbalstu par paņēmieniem, kā iekļaut digitālo pratību mācību 

procesā. 

2. Izstrādāt vienotus kritērijus digitālo darbu izstrādei, iesniegšanai un vērtēšanai. 

3. Veicināt savstarpēju pieredzes apmaiņu, vērojot mācību stundas. 

 

Sasniedzamais rezultāts: 

Būs noorganizēta vismaz viena Mācību priekšmetu metodiskās komisijas tikšanās, ar mērķi sniegt 

metodisko atbalstu digitālās pratības kā caurviju prasmes pilnveidei mācību procesā. 

Līdz 2022./ 2023. m. g. beigām visos mācību priekšmetos  būs ieviesti vienoti kritēriji digitālo darbu 

izstrādei, iesniegšanai un vērtēšanai. 

70% pedagogu būs piedalījušies savu kolēģu stundu vērošanā ar mērķi bagātināt pieredzi digitālās 

pratības iekļaušanai mācību procesā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nīkrāces pamatskolas darba plāns 2022./2023.m.g. 
Septembris 

 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena 

       1.  2.  3.  4. 

       Zinību diena.   Sporta diena 

1.-9.klasei 

    

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

         Pārgājiens: 

“Pretī 

rudenim.” 

    

 12.  13.  14.  15.  16.  17.  18. 

         Plkst. 14.00 novada 

pensionēto skolotāju 

svinīga pieņemšana 

pie domes 

priekšsēdētājas 

I.Bērziņas 

V.Plūdoņa Kuldīgas 

vidusskolas zālē 

 

Meža ekspedīcija 

uz Kalvenes 

mežniecību.  

    

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 

 Peldēšanas 

apmācības 

2.-3.klašu 

skolēniem 

Kuldīgas 

peldbaseinā. 

    SIALLC iekšējo 

ūdeņu 

apsaimniekošanas 

biroja organizētās 

spiningošanas 

apmācības pie 

Dzeldas HES 1.-

9.klašu skolēniem.  

    

  

26. 27. 28. 29. 30.  
 



 
Plkst. 14.00 

novada 

direktoru 

sanāksme 

 

Peldēšanas 

apmācības 

2.-3.klašu 

skolēniem 

Kuldīgas 

peldbaseinā 

 

 

 

 

  Miķeļa dienas 

pasākums skolā 

Skolotāju dienas 

pasākums. 
 

 

Informatīvās sēdes pedagogiem katru  otrdienu.  Visu mēnesi drošības pasākumi klasēs.  

 

Oktobris 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena 

           1. 

Peldēšanas 

apmācības 2.-

3.klašu 

skolēniem 

Kuldīgas 

peldbaseinā  

    
  

  

3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 Peldēšanas 

apmācības 2.-

3.klašu 

skolēniem 

Kuldīgas 

peldbaseinā 

       Dzejas dienas 

pasākums. 

  

 10.  11.  12.  13.  14.  15.-16. 

 Peldēšanas 

apmācības 2.-

3.klašu 

skolēniem 

Kuldīgas 

peldbaseinā 

 Skolas 

somas 

pasākums. 

Pūra lādes 

stāsts 

 Tikšanās ar 

Uzdevumiem.lv 

pārstāvi 

J.Zariņu. 

   Vadības 

komandai 10.00 

tiešsaistē kursi 

"Komunikācijas 

meistarības un 

efektīvas 

vadības 

metodes, 

vadības procesi 

- slazdi un 

risinājumi"(8 

stundas) 

 

 Sacensības 

sporta tūrismā: 

“SAPSAN- 

2022.”3.posms 



BTA 40 

stundu 

tiešsaistes 

kursi skolu 

vadītājiem. 

 

Skolas 

prezidenta 

vēlēšanas.  
17. 18. 19. 20. 21. 22. 

 Peldēšanas 

apmācības 2.-

3.klašu 

skolēniem 

Kuldīgas 

peldbaseinā 

 BTA 40 stundu 

tiešsaistes kursi 

skolu vadītājiem.  

 Karjeras 

pasākums. 

Tikšanās ar 

pašvaldības 

policistiem un 

kinologiem. 

 

 Karjeras 

pasākums 

Kuldīgā: “Vai 

es varu būt 

uzņēmējs? 7.-

9.klašu 

skolēniem 

 
BTA 40 

stundu 

tiešsaistes 

kursi skolu 

vadītājiem.  

  

24. 

Brīvlaiks 

25. 

Brīvlaiks 

26. 

Brīvlaiks 

27. 

Brīvlaiks 

28. 

Brīvlaiks 

29. 

 
10.00 līdz plkst. 

15.30  Skola2030 

ieviešanas seminārs 

VPKV 

BTA 40 stundu 

tiešsaistes kursi 

skolu 

vadītājiem. 

 

 

 

No plkst. 10.00 līdz 

plkst.15.00 (KTTT) 

seminārs  dizains un 

tehnoloģiju 

pedagogiem 

10.00-12.00 4.-12.kl. 

matemātikas/datorikas 

skolotāju tikšanās 

VPKV 

10.00-12.00 4.-6.kl. 

dabaszinātņu 

skolotāju tikšanās 

KMHZV 

10.00-11.30 4.-12.kl. 

latviešu valodas un 

literatūras skolotāju 

tikšanās KMHZV 

10.00-12.00 

svešvalodu 1.-3.kl. 

skolotāju tikšanās 

Kuldīgas novada 

muzejā 

 

BTA 40 stundu 

tiešsaistes kursi 

skolu vadītājiem. 

 

10.00 novada 

direktoru vietnieku 

tikšanās 
10.00-12.30 

sākumskolas 1.kl. 

skolotāju tikšanās 

Mākslas namā 
10.00-12.00 4.-

12.kl. sociālās un 

pilsoniskās jomas 

skolotāju tikšanās 

VPKV 
10.00-12.00 

kultūras izpratnes 

un pašizpausmes 

mākslā - vizuālās 

mākslas skolotāju 

tikšanās VPKV 
10.00-12.00 

veselības un 

fizisko aktivitāšu 

skolotāju tikšanās 

manēžā 
 

Plkst.10.00 līdz 

plkst.14.00 V. 

Plūdoņa 

Kuldīgas vsk. 

kursi mūzikas 

skolotājiem 
11.00-12.30 

dizains un 

tehnoloģiju 4.-9.kl. 

tekstilizstrādājumi) 

skolotāju tikšanās 

VPKV 

Kursi: “Sociālā 

pedagoga 

profesionālā 

kompetence, 

starpinstitūciju 

sadarbība 

pašvaldībā, 

problēmsituāciju 

risināšana skolā.”6 

stundas 

 

BTA 40 

stundu 

tiešsaistes 

kursi skolu 

vadītājiem. 

 

 

31. 

Naudas diena 

1.-3.klašu 

skolēniem. 

 

 

 

    



Informatīvās sēdes pedagogiem katru  otrdienu.   

 

 

 

 

 

Novembris 

 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena 

   1.  2.  3.  4.  5.  5. 

Peldēšanas 

apmācības 

2.-3.klašu 

skolēniem 

Kuldīgas 

peldbaseinā  

    
Kursi pedagogiem 
"Individualizētas 

mācīšanās pieejas 

īstenošana mācību 

procesā izglītojamo 

talantu un spēju 
attīstīšanai" 

BTA 40 stundu 

tiešsaistes kursi 

skolu vadītājiem.  

 
 BTA 40 

stundu 

tiešsaistes 

kursi skolu 

vadītājiem.  

    

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

 Peldēšanas 

apmācības 

2.-3.klašu 

skolēniem 

Kuldīgas 

peldbaseinā 

 BTA 40 

stundu 

tiešsaistes 

kursi skolu 

vadītājiem.  

 Vadības 

komandai  kursi 

“Skola kā 

mācīšanās 

organizācija”(12h)   

 Plkst. 14.00 

novada izglītības 

iestāžu atbildīgo 

par karjeras 

izglītību tikšanās 

Kuldīgas Jauniešu 

mājā . 

 

Mārtiņdienas 

tirgus.  

 Mazas 

rīcības – liela 

ietekme. 

EKO skolas 

pasākums. 

Lāčplēša 

dienas 

stafetes 

skolas 1.-

3.klašu 

skolēniem. 

    

 14.  15.  16.  17.  18.  19.  20. 

 Peldēšanas 

apmācības 

2.-3.klašu 

skolēniem 

Kuldīgas 

peldbaseinā 

     Latvijas 

republikas 

proklamēšanas 

dienas svētku 

pasākums. 

Tikšanās ar 

mācītāju 

M.Burke-

Burkevicu. 

      

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 



 Peldēšanas 

apmācības 

2.-3.klašu 

skolēniem 

Kuldīgas 

peldbaseinā 

   Plkst. 14.00 

izglītības iestāžu 

atbildīgo par 

audzināšanas darbu 

tikšanās Kuldīgas 

Jauniešu mājā. 

 

14.30 budžeta 

projekta sarunas  

 

 Vecāku 

diena skolā. 

”Bērnu un 

vecāku 

savstarpējās 

attiecības”. 

Klašu vecāku 

sapulces. 

 Sacensības 

sporta 

tūrismā: 

“SAPSAN- 

2022.”4.posms 
Sacensības 

sporta 

tūrismā: 

“SAPSAN- 

2022.”4.posms 

28. 29. 30.    
 

 

 

 

 

Peldēšanas 

apmācības 

2.-3.klašu 

skolēniem 

Kuldīgas 

peldbaseinā 

 

 

Kursi: 

“Emocionālā 

un garīgā 

inteliģence 

kā resurss 

stresa 

vadīšanai.” 

Piedalās soc. 

Pedagogs 6 

stundas. 

Jaunsardzes 

svinīgais 

pasākums Rīgā. 

Piedalās 

K.Liepa 

   

 

Informatīvās sēdes pedagogiem katru  otrdienu.    

 

Decembris. 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena 

       1.  2.  3.  4. 

Peldēšanas 

apmācības 

2.-3.klašu 

skolēniem 

Kuldīgas 

peldbaseinā  

             

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

Peldēšanas 

apmācības 

2.-3.klašu 

skolēniem 

Kuldīgas 

peldbaseinā 

            

 12.  13.  14.  15.  16.  17.  18. 



 Peldēšanas 

apmācības 

2.-3.klašu 

skolēniem 

Kuldīgas 

peldbaseinā 

 
   Olafa 

Ziemassvētki. 

Pasākums 

Vaiņodē. 

 Izglītības 

iestāžu 

vadītāju 

seminārs. 

    

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 

     Ziemassvētku 

pasākums. 

Labdarības akcija: 

”Iepriecini mazo 

pacientu Kuldīgas 

slimnīcā”. 

    

  

26. 27. 28. 29. 30. 31. 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Informatīvās sēdes pedagogiem katru  otrdienu  
 

Janvāris. 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena 

          
 

 1. 

Peldēšanas 

apmācības 

2.-3.klašu 

skolēniem 

Kuldīgas 

peldbaseinā  

             

2. 

Brīvlaiks 

3. 

Brīvlaiks 

4. 

Brīvlaiks 

5. 

Brīvlaiks 

6. 

Brīvlaiks 

7. 8. 

   11.00 

Matemātikas 

skolotāju MJA 

4.-12.kl. 

V.Plūdoņa 

Kuldīgas vsk. 
13.00 Datorikas 

skolotāju MJA 

V.Plūdoņa 

Kuldīgas vsk.  

 10.00 novada 

direktoru 

vietnieku 

tikšanās ar jomu 

koordinatoriem 

 10.00-17.00 

Latviešu valodas 

un literatūras 

skolkotājiem kursi 

(tiešsaistē) 
10.00 Sociālās un 

pilsonsikās MJA 

4.-

12.kl.V.Plūdoņa 

Kuldīgas vsk. 

 Vadības 

komandai  kursi 

“Skola kā 

mācīšanās 

organizācija”(12h) 
10.002 

Dabaszinātņu 

MJA 4.-

12.kl.KMHZV 

    



10.00-11.30 

Kultūrs izprtnes 

un pašizpausmes 

mākslā (mūzikas) 

MJA V.Plūdoņa 

Kuldīgas vsk. 
10.00-11.30 

Veselības un 

fizisko 

aktivitāšu  MJA 

Kuldīgas 

vieglatlētikas 

manēžā 
10.00 

Sākumskolas 

MJA 
11.00 Dizains un 

tehnoloģijas MJA 

V.Plūdoņa 

Kuldīgas vsk  

Pedagoģiskās 

padomes sēde.  

 9.  10.  11.  12.  13.  14.  15. 

 Peldēšanas 

apmācības 

2.-3.klašu 

skolēniem 

Kuldīgas 

peldbaseinā 

  BTA kursi 

tiešsaistē. 

Piedalās 

L.Prikule.  

   Domes 

priekšsēdētājas 

I.Astaševskas 

un 

izpilddirektores 

A.Bukas vizīte 

Nīkrāces 

pamatskolā. 

 Prieks 

draudzēties. 

Sociālā 

pedagoga 

pasākums 

jaunāko klašu 

skolēniem. 

 
BTA kursi 

tiešsaistē. 

Piedalās 

L.Prikule.  

 Skolas vecāku 

padomes 

sanāksme. 

  

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 

 Peldēšanas 

apmācības 

2.-3.klašu 

skolēniem 

Kuldīgas 

peldbaseinā 

  BTA kursi 

tiešsaistē. 

Piedalās 

L.Prikule.  

Karjeras 

konsultantu 

tikšanās 

Skrundas 

vidusskolā. 

 

BTA kursi 

tiešsaistē. 

Piedalās 

L.Prikule. 

 

 15.00-18.15 

kursi 

administrācijai 
“Datu un 

informācijas 

ieguve izglītības 

.   Barikāžu 

dienai veltīts 

pasākums 

Kuldīgā- 

“Toreiz 

janvārī…” 

Barikāžu 

atceres 

pasākums 

Skolā 1.-9.klašu 

skolēniem.  

  

  



iestādē, izglītības 

kvalitātes 

izvērtēšanai un 

attīstības 

plānošanai” 

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 

 

BTA kursi 

tiešsaistē. 

Piedalās 

L.Prikule. 

 

 

Peldēšanas 

apmācības 

2.-3.klašu 

skolēniem 

Kuldīgas 

peldbaseinā 

 

 

 

 BTA kursi 

tiešsaistē. 

Piedalās 

L.Prikule. 

 

 

15.00-18.15 

kursi 

administrācijai 
“Datu un 

informācijas 

ieguve izglītības 

iestādē, izglītības 

kvalitātes 

izvērtēšanai un 

attīstības 

plānošanai” 

 
Audzināšanas 

darba speciālistu 

pieredzes 

apmaiņas 

brauciens uz 

Vārmi 
 

BTA kursi 

tiešsaistē. 

Piedalās 

L.Prikule. 
 

  Karoga 

diena 

Skrundā. 

Jaunie 

Skrundas 

sargi. 

Piedalās 

2./6 un 8./9 

klašu 

komandas. 

30. 31.     
 

Informatīvās sēdes pedagogiem katru  otrdienu.   
 

 

Februāris. 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena 

     1.  2.  3.  4.  5. 

Peldēšanas 

apmācības 

2.-3.klašu 

skolēniem 

  BTA kursi 

tiešsaistē. 

Piedalās 

L.Prikule.  

 BTA kursi 

tiešsaistē. 

Piedalās 

L.Prikule.  

 Metodiskās 

apvienības 

sanāksme. 

      



Kuldīgas 

peldbaseinā  

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

 Peldēšanas 

apmācības 

2.-3.klašu 

skolēniem 

Kuldīgas 

peldbaseinā 

 Vieglatlētikas 

četrcīņa  1.-

3.klašu 

skolēniem 

Kuldīgā. 

 Direktoru 

vietnieku 

sanāksme par 

VPD 

organizēšanu. 

 Silto džemperu 

diena. EKO 

skolas 

pasākums.  

 Preventīvs 

pasākums. 

“Smēķēšana un 

pusaudži”. 

Daktera 

V.Bebriša 

lekcija. 

 

Diena bez 

viedtālruņa. 

    

 13.  14.  15.  16.  17.  18.  19. 

 Peldēšanas 

apmācības 

2.-3.klašu 

skolēniem 

Kuldīgas 

peldbaseinā 

  

 Valentīndienas 

pasākums. 
     Kuldīgas 

Izglītības 

pārvaldes 

piedāvātās 

tiešsaistes 

lekcijas – 

forums “Dzīves 

balanss”, 

Darbs-Ģimene-

Es 

 Latvijas 

kausa 

1.posma 

sacensības 

sporta tūrismā 

Rīgā. 

  Latvijas 

kausa 

1.posma 

sacensības 

sporta 

tūrismā 

Rīgā 

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 
 

 Skolas somas 

pasākums. 

Koncertizrāde 

Liepājas Lielā 

dzintara 

koncertzālē. 

2./3. un 

9.klases 

skolēni. 

 Galda spēļu 

turnīrs  

Galda spēļu 

turnīrs 

  

Galda spēļu 

turnīrs 

 
Ekoskolas  

ziemas forums 

Valmierā. 

 

 

 

Ekoskolas  

ziemas 

forums 

Valmierā.  

Ekoskolas 

ziemas 

forums 

Valmierā. 

 

 

  
27. 28.     

 

 

Peldēšanas 

apmācības 

2.-3.klašu 

skolēniem 

Kuldīgas 

peldbaseinā 

 

 

     

 

Informatīvās sēdes pedagogiem katru  otrdienu.  .  



 

 

Marts 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena 

     1.  2.  3.  4.  5. 

Peldēšanas 

apmācības 

2.-3.klašu 

skolēniem 

Kuldīgas 

peldbaseinā  

          Telpu 

orientēšanās 

sacensības 

Saldū. 

  

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

 Peldēšanas 

apmācības 

2.-3.klašu 

skolēniem 

Kuldīgas 

peldbaseinā. 

Individuālās 

karjeras 

konsultācijas 

9.klasei - 

karjeras 

konsultants 

A.Čīče. 

 Kuldīgas 

Tehnikuma 

piedāvātās 

meistarklases8., 

9.klasei 

   Karjerasdienas. 

Karjeras 

pasākums 

“Iepazīsti 

profesijas – 

kino" 

 Jauniešu mājā 

Kuldīgā. 

8./9.klašu 

skolēniem 

      

 13.  14.  15.  16.  17.  18.  19. 

 Peldēšanas 

apmācības 

2.-3.klašu 

skolēniem 

Kuldīgas 

peldbaseinā 

      Informatīvā 

diena Saldus 

tehnikumā 

9.klašu 

audzēkņiem. 

    

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 

      Skatuves runas 

konkurss Kuldīgā 

Kellija un 

Annija) 

    

  

27. 28. 29. 30. 31.  
 



 

Peldēšanas 

apmācības 

2.-3.klašu 

skolēniem 

Kuldīgas 

peldbaseinā 

 

 

 

 

 

   Karjeras 

pasākums 

“Veru durvis 

uz tehnikumu” 

Piedalās 10 

profesionālās 

izglītības 

iestādes. 

 

 

Informatīvās sēdes pedagogiem katru  otrdienu.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprīlis. 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena 

           1.  2. 

Peldēšanas 

apmācības 

2.-3.klašu 

skolēniem 

Kuldīgas 

peldbaseinā  

            

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

 Peldēšanas 

apmācības 

2.-3.klašu 

skolēniem 

Kuldīgas 

peldbaseinā 

 Projektu  dienas.  Lieldienu 

pasākums 

skolā 1.-9.klašu 

skolēniem. 

      



 10.  11.  12.  13.  14.  15.  16. 

   Piedzīvojumu 

sacensības 

REMOSS Jelgavā. 

    
 

    

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 

 Peldēšanas 

apmācības 

2.-3.klašu 

skolēniem 

Kuldīgas 

peldbaseinā 

 Labo   darbu  Nedēļa.    Latvijas 

kausa 

2.posma 

sacensības 

sporta tūrismā 

Rīgā. 

  

24. 25. 26. 27. 28. 29. 
30. 

 

 

Peldēšanas 

apmācības 

2.-3.klašu 

skolēniem 

Kuldīgas 

peldbaseinā 

 

 

 

 

 

Starpdisciplīnārais 

diagnosticējošais 

darbs 9.klasei. 

   

Starpdisciplīnārais 

diagnosticējošais 

darbs 9.klasei -  

tālmācība. 
 

 

 

Informatīvās sēdes pedagogiem katru  otrdienu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maijs 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena 

 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. 



         Mātes 

dienas 

pasākums. 

    

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

              

 15.  16.  17.  18.  19.  20.  21. 

  Jauno vieglatlētu 

sacensības  (2011-

2012 un 2013-

2014)  

       Latvijas 

čempionāts 

sporta 

tūrismā 

Jelgavā. 

  

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 

      VPD 

svešvalodā 

rakstu un 

mutvārdu  daļa 

9.kl.  

.   Pavasara 

pārgājiens. 

  

  

29. 30. 31.    
 

 

 

VPD 

latviešu 

valoda 9.kl. 
 

 

 

 

 

     

 

Informatīvās sēdes pedagogiem katru  otrdienu.   
 

 

 



Jūnijs 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena 

       1.  2.  3.  4. 

               

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

   VPD 

matemātikā 

(rakstiski) 9.kl.  

          

 12.  13.  14.  15.  16.  17.  18. 

     9. klases 

izglītojamiem  beidzas 

mācību gads  

        

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 

      
 

    

  

26. 27. 28. 29. 30.  
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Informatīvās sēdes pedagogiem katru  otrdienu.   
 

 


