
                   Kuldīgas 2.vidusskola  

Interešu izglītība 

Attīstošās nodarbības, pulciņi skolā! 

2021./2022.m.g. 

 
Laiks 

St. Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena 

7:45-8:25 0. 4.-9.kl. koris (J.Paipa) 

 

4.-9.kl. koris (J.Paipa) 4.-9.kl. koris (J.Paipa) 1.-4.kl. koris (J.Paipa) 1.-4.kl. koris (J.Paipa) 

12:05-12:45 5. 1.-4. kl. koris (J.Paipa) Vokālais ansamblis 1.-4.kl. 

,,Kuldīgas Dzirkstelītes” 

(J.Paipa) 

 

 Attīstošā nodarbība mūzikā 

1.-3.klasei (L.Strēle) 

 

13:00-13:40 
 

6. • 1.-4.kl. koris (J.Paipa) 

 

• Attīstošā nodarbība 

mūzikā 1.-3.klasei 

(L.Strēle) 

 

• Attīstošā nodarbība-

veidošana, darbs ar 

mālu! 1.-3.klasei 

(I.Zīverte) 

• Attīstošā 

nodarbība/tehniskā 

jaunrade – Robotika 

4.-6.kl. (J.Kramēns) 

• “Esi mobils, esi 

drošs” 4.b (S.Poriņa) 

 

• 1.-4.kl. koris 

(J.Paipa) 

• “Esi mobils, esi 

drošs” 4.a1(S.Poriņa) 

 

• “Literārā jaunrade” 

(L.Mežkalne) 

 

• Attīstošā nodarbība 

mūzikā 1.-3.klasei 

(L.Strēle) 

 

• Attīstošā nodarbība-

veidošana, darbs ar 

mālu! 1.-3.klasei 

(I.Zīverte 

 

• Vokālais ansamblis 

1.-4.kl. ,,Kuldīgas     

Dzirkstelītes” 

(J.Paipa) 

 

• “Literārā jaunrade” 

(L.Mežkalne) 

 

• Attīstošā nodarbība 

mūzikā 1.-3.klasei 

(L.Strēle) 

 

• Attīstošā nodarbība-

Dabas pētnieku 

laboratorija!  



•  

Attīstošā 

nodarbība/tehniskā 

jaunrade – Robotika 

4.-6.kl. (J.Kramēns) 

 

                1.-6.kl.* 

(A.Žebeka-Šerbuka) 

 

 

13:45-14:25 
 

7.  • Attīstošā 

nodarbība/tehniskā 

jaunrade – Robotika 

4.-6.kl.* (J.Kramēns) 

• 1.-4.kl. koris 

(J.Paipa) 

 

• Attīstošā nodarbība-

Dabas pētnieku 

laboratorija! 1.-3.kl. 

(A.Žebeka-Šerbuka) 

• “Esi mobils, esi 

drošs” 4.a2 (S.Poriņa) 

 

• Vokālais ansamblis 

1.-4.kl. ,,Kuldīgas 

Dzirkstelītes” 

(J.Paipa) 

13:45-14:20 

 

• Attīstošā nodarbība-

Dabas pētnieku 

laboratorija! 4.-6.kl. 

(A.Žebeka-Šerbuka) 

 

• Attīstošā 

nodarbība/tehniskā 

jaunrade – Robotika 

4.-6.kl.* (J.Kramēns) 

 

 

• “Literārā jaunrade” 

(L.Mežkalne) 

 

• Vokālais ansamblis                 

1.-4.klasei (J.Paipa) 

13:45 – 15:40 

• Attīstošā nodarbība-

Dabas pētnieku 

laboratorija! 

1.-6.kl.* 

(A.Žebeka-Šerbuka) 

 

14:30-15:10 
 

8. • Kokapstrādes pulciņš 

“Rotaļlietu 

izgatavošana” 

4.-9.klasei 

(D.Eimanis) 

 

 

• Kokapstrādes 

pulciņš “Rotaļlietu 

izgatavošana” 4.-

9.klasei (D.Eimanis) 

 

• Vokālais ansamblis 

5.-9.kl. ,,Kuldīgas 

Liesmiņas” (J.Paipa) 

14:30-15:40 

• 4.-9.kl. koris 

(J.Paipa) 14:30-

15:50 

• Attīstošā nodarbība-

Dabas pētnieku 

laboratorija! 1.-3.kl. 

(A.Žebeka-Šerbuka) 

• Attīstošā nodarbība-

Dabas pētnieku 

laboratorija! 4.-6.kl. 

(A.Žebeka-Šerbuka) 

 

• Attīstošā 

nodarbība/tehniskā 

jaunrade – Robotika 

7.-9.kl. (J.Kramēns) 

• Attīstošā nodarbība-

Dabas pētnieku 

laboratorija! 

 1.-6.kl.* 

(A.Žebeka-Šerbuka) 

 



• Vokālais ansamblis 5.-

9.kl. ,,Kuldīgas 

Liesmiņas” (J.Paipa) 

14:30-15:40 

 

 

• Attīstošā 

nodarbība/tehniskā 

jaunrade – Robotika 

7.-9.kl. (J.Kramēns) 

 

 

15:15-15:55 
 

9.  

• Kokapstrādes pulciņš 

“Rotaļlietu 

izgatavošana” 4.-

9.klasei (D.Eimanis) 

 

• Attīstošā nodarbība-

Dabas pētnieku 

laboratorija! 1.-6.kl.* 

(A.Žebeka-Šerbuka) 

 

 

• Kokapstrādes 

pulciņš “Rotaļlietu 

izgatavošana” 4.-

9.klasei (D.Eimanis) 

 

• Attīstošā 

nodarbība/tehniskā 

jaunrade – Robotika 

7.-9.kl*. (J.Kramēns)  

 • Attīstošā 

nodarbība/tehniskā 

jaunrade – Robotika 

7.-9.kl.* (J.Kramēns) 

 

 

 


