
Skola no 2000. 

 

Laiku pa laikam sabiedrībā ir raksturīga vēlme kaut ko mainīt, pārveidot, radīt 

no jauna. Arī Kuldīgā ne reizi bijuši mēģinājumi mainīt skolu statusu, un 1997.gadā 

tas skāra arī Kuldīgas 3.vidusskolu. Laikrakstā „Kurzemnieks” 13.februāra numurā 

publicēta Kuldīgas 3.vidusskolas skolotāju un vecāku parakstīta vēstule, kurā pausts 

protests pret ieceri pārveidot Kuldīgas 3.vidusskolu par Kuldīgas 1.pamatskolu no 

1977.gada 1.septembra.Vēstulē vecāki un skolotāji uzsver skolas priekšrocības, 

daudzveidīgo piedāvājumu skolēniem. Jau vairākus gadus skolā strādā viesskolotāji 

no Vācijas un ASV Miera korpusa, no 8.klases skolēni apgūst trešo svešvalodu, ir 

izveidotas proģimnāzijas klases, darbojas Kuldīgas rajonā vienīgā Debašu 

programma, un ir sapnis par militārās mācības kursa uzsākšanu. Kā skolas vērtība tiek 

uzsvērta plašā bibliotēka, datorklase ar interneta pieslēgumu, kvalificēti skolotāji un 

vidusskolēnu sagatavotība studijām augstskolās. Acīmredzot rajona atbildīgās 

amatpersonas novērtējušas Kuldīgas 3. vidusskolas lomu Kuldīgas rajona izglītības 

sistēmā, un 1997.gada augusta beigās Kuldīgas 3.vidusskola iegūst jaunu nosaukumu 

– Kuldīgas Centra vidusskola.( Kurzemnieks,13.02.1997.) 

Savukārt, 1998.gada pavasarī laikrakstā “Kurzemnieks” izskan versija par vakarskolas 

ienākšanu KCV telpās ( Kurzemnieks, 26.03.1998., Līvija Zēberliņa “ Kur un kāda 

turpmāk būs vakarskola”). 

Jauno tūkstošgadi skola sagaida ar lieliem plāniem un apņēmību. Skolēnu 

skaits sniedzas pāri 800, ir 3-4 paralēlklases gan sākumskolā, gan pamatskolā un 

vairāku izglītības virzienu klases vidusskolā. Bijuši mēģinājumi pielāgoties 

sabiedrības prasībām, un atvērtas tūrisma virziena klases vidusskolā, kur paralēli 



vidusskolas programmai skolēni apguva gida un ekskursiju vadītāja prasmes, liela 

interese bijusi arī par Valsts aizsardzības programmu. Laika gaitā par pieprasītākajām 

kļuvušas vispārizglītojošā virziena un matemātikas un dabaszinību programmas 

vidusskolā. 

Kā minēts laikrakstā „Kurzemnieks”, sagaidot skolas 25.gadu jubileju 

2002.gada augustā, – skola ir tradīcijām bagāta skola un piedāvā skolēniem daudz 

iespēju, kur sevi pilnveidot. Pamatskolas skolēniem tās ir fakultatīvas nodarbības 

datorzinībās, paplašināta sociālo zinību apguve 4.- 6.klasei, iespējas piedalīties 

mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos, debašu programmā, savukārt, vidusskolēni 

var apgūt vispārējo, matemātikas, valsts aizsardzības, tūrisma un humanitāro izglītības 

programmu. Kā stabilas skolas tradīcijas direktora vietniece audzināšanas darbā 

Brigita Freija min Ziedu dienas, Erudītu, Gada balvas pasniegšanu un citas. Savukārt, 

skolas direktors Valdis Dainis Ribaks uzsver, ka pedagogu kolektīvs pēdējos piecos 

gados mainījies vienīgi kvalitatīvi - izmanto interesantas darba formas un metodes, 

vienmēr ir idejām bagāts. ( Kurzemnieks 24.08.2002.) 

Skolas 25.jubilejas svinības sākās ar dievkalpojumu sv. Annas baznīcā, pēc tam, 

klātesot visiem trīs skolas direktoriem – Dzidrai Gailei, Inārai Kuršinskai un Valdim 

Dainim Ribakam-,  tika atklāta skolas absolventu galerija 2.stāva vestibilā.  

2002.gada rudenī skolas vadību pārņem Brigita Freija – latviešu valodas un literatūras 

skolotāja, ārpusklases darba organizatore, skolā strādājusi no 1980.gada. 

 

Attēlā Vija Volkonovska ( Jēkabsone), Brigita Freija, Iveta Eglīte ( Šulte) (foto no 

skolas muzeja krājuma) 

Brigita Freija dzimusi Skrundas novada Raņķu pagastā, mācījusies Kuldīgas rajona 

Raņķu sākumskolā, Skrundas 1.vidusskolā un Viļa Lāča Liepājas Pedagoģiskajā 

institūtā, ko 1980.gadā absolvējusi kā latviešu valodas un literatūras skolotāja. Tad 



darba gaitas B. Freiju atvedušas uz Kuldīgas 3. vidusskolu, kur mācījusi latviešu 

valodu un literatūru. Dažus gadus B.Freija mācījusi arī vēsturi un bijusi aktīva jaunā 

skolotāja. Pēc dažiem gadiem B.Freijai piedāvāja kļūt par ārpusklases darba 

organizatori, kas ļāva īstenot radošās idejas skolas dzīvē. Kad 2002.gadā skolas 

kolektīvs aicināja B.Freiju pieteikties konkursā uz skolas direktora amatu, viņa 

piekritusi jaunajiem izaicinājumiem un no 2002.gada oktobra līdz šim brīdim vada 

Kuldīgas Centra vidusskolu – lielāko skolu Kuldīgas novadā. B.Freijas iesaistīšanās 

sabiedrības dzīvē neapsīkst – jau 3. sasaukumā viņa ir Kuldīgas novada Domes 

deputāte un savu enerģiju velta tam, lai interesantāka un piesātinātāka kļūtu  dzīve ne 

tikai skolā, bet visā novadā.  Pārmaiņas notiek pakāpeniski, paliekot pārbaudītām 

vērtībām un atkrītot liekajam.  

2000.gadu sākumā sadarbībā ar Sorosa fondu liela uzmanība tiek pievērsta 

jauniem mācību priekšmetiem – sociālajām zinībām, ekonomikai un demokrātijas 

pamatiem. Skola darbojas SFL programma „Pārmaiņas izglītībā”’ apakšprogrammā 

„Sociālo zinību atbalsta skola”. Projektā iesaistās dažādu klašu un mācību priekšmetu 

skolotāji. Skolā notiek Kurzemes skolu sociālo zinību skolotāju konference. Par 

tradīciju kļuvusi tematiskā pēcpusdiena „No vecāsmātes pūralādes”, kurā skolēni 

kopā ar audzinātājiem un vecmāmiņām rīko izstādes. Šīs tradīcijas iedzīvinātāja – 

folkloras skolotāja Silvija Herca. 2003./2004.mācību gadā noticis folkloras pasākums 

„Prātnieks”, “Mazais erudīts” 4.klašu skolēniem, sociālo zinību konkurss “Pūralāde” 

5., 6. klasēm. 

3.stāvā iekārtota siena radošām izpausmēm. 

Pavasara svētki skolas pagalmā - teātra sports, minigolfs, skolas teātra izrāde “Pīters 

Pens”, Absolventu stunda. 

4.c klase (J.Gornostajeva) un 8.a ( M Birzniece) piedalās O.Vācieša jubilejas 

noslēguma pasākumā Latviešu biedrības namā. 

Vecāku dienas programmā ne tikai tikšanās ar priekšmetu skolotājiem un lekcija 

vecākiem, bet arī atpūtas vakars skolotājiem, vecākiem un skolas darbiniekiem. 

Eiropas nedēļa skolā – plakātu, zīmējumu konkurss, tikšanās, “Eiroerudīts” 10.-

12.klašu skolēniem, speciālizlaidums “Eiroavīzīte”. 

Skolnieces Gunita Mulda, Ina Stara un Aija Neilande piedalījās Novada muzeja 

organizētajā pasākumā “Mana skolotāja dzīvesstāsts” (pierakstīts Annas Vētras 

dzīvesstāsts). 

2004.gada 1. septembrī 1.klasē mācības uzsāk speciālā pamatizglītības programma 

bērniem ar valodas traucējumiem. Vidusskolas posmā izglītības programmas apgūst 

Tūrisma zinību un Valsts aizsardzības programmās. 

Sagaidot KCV 30.gadadienu, 2007.gadā skolā mācās ap 800 skolēnu un strādā 

60 skolotāju. Skola piedāvā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības programmu, 



pamatizglītību, speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar valodas 

traucējumiem, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena, matemātikas un 

tehnikas virziena, vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena valsts aizsardzības 

un tūrisma zinībās programmas. Kā noturīgākās tradīcijas jāmin žetonu vakars, fukši, 

Lāčplēša diena, Ziemassvētku koncerts, Ēnu diena, debates, Erudīts, aerobikas skate, 

pavasara svētki. 

2007.gada 18.augustā – jubilejas reizē - atklāja skolas direktoru galeriju skolas 

2.stāva vestibilā, un īpašais pasākums – skolas jaunrades grāmatas „Es savai skolai” 

atklāšanas svētki. Tajā apkopoti skolēnu, skolotāju un absolventu radošie darbi. 

Grāmatas idejas autore – latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilze Roberta. 

Atklāšanas pasākumā darbu autori lasīja savus dzejoļus, un skolas absolvents, 

Liepājas 1.vidusskolas skolotājs Normunds Dzintars, dziedāja savas dziesmas. 

( Kurzemnieks, 27.08.2007.) 

Skola joprojām aktīvi iesaistās dažādos projektos, tikai nu jau projekti kļuvuši 

starptautiski, piemēram, Europe, the global player, iespēja iegūt 2.pakāpes vācu 

valodas diplomu ( DSD), iesaistīties sadarbībā ar Gēsthahtes reālskolu, debašu klubā, 

Junior Achivement Latvija organizētajos pasākumos un spēlēs, jaunsargos un citās 

aktivitātēs. 

No 2008.gada aprīļa ar skolas padomes lēmumu 11.klašu skolēni izmēģina 

jaunās skolēnu formas – vienīgie Kuldīgā un vieni no nedaudzajiem Kurzemē. Gan 

skolēnu, gan vecāku un sabiedrības viedokļi ir pārsvarā atbalstoši, jo skolas forma – tā 

ir piederības zīme savai skolai, arī atbildības sajūtas audzināšana. Pat nepazīstot visus 

skolas skolēnus pēc vārdiem, ieraugot sarkanajās vai zilajās vestītēs un džemperīšos 

tērptos skolēnus, ir skaidrs – tie ir mūsējie. No 2008.gada 1.septembra skolas formas 

ieviestas visā skolā – sākumskolas klasēs un pamatskolas klasē līdz 8.klasei tās ir 

tumši sarkanas vestes vai džemperi, 9.-12.klašu skolēniem – gaiši zilas vestes vai 

džemperi, kurus rotā zilibaltsarkanā skolas emblēma ar burtiem KCV, kas vēlākajos 

gados pārtop skolas devīzē – Kopā cenšoties varam!( devīzes autore skolotāja Iveta 

Megne) 

2008.gada septembris pienāk ar vēl vienu ilgi gaidītu jaunumu – izremontētu 

pasākumu zāli. Kā kuriozs gan jāmin 2010.gada jūlijs – vidusskolas atestātu un CE 

sertifikātu pasniegšanas diena -, kad spēcīga lietus laikā nepabeigtu remontdarbu dēļ 

jaunie pasākumu zāles griesti piemirka ar lietus ūdeni un pēc dažām minūtēm jau bija 

uz parketa grīdas. Neraugoties uz pasākumu zāles paplašināšanu un aprīkošanu ar 

mūsdienu apstākļiem atbilstošu tehniku, skolas kopīgiem pasākumiem zāle ir pārāk 

maza.  Ir bijuši izlaidumu pasākumi, kad sveicēji vēro pasākumu 1.stāva vestibilā 

novietotajā ekrānā, lai nenokavētu apsveikšanu.  

Skolas dalība starptautiskajos projektos 

2011.-2012.gadā skolas skolēnu grupa piedalās īpašā projektā. Kopā ar vācu 

komponistu Rolfu Cukovski iestudēta dziesmuspēle „Putnu kāzas”. 



Vācu komponista Rolfa Cukovska dziesmuspēles „Putnu kāzas” iestudēšanā 

piedalījās 12 piekto klašu skolēni. Darbā ietilpa 12 dziesmas. Skolēni iestudēja arī 

vairākas dejas. Pirmo reizi dziesmuspēle tika izrādīta 2011.gada oktobrī  Latvijas 

Nacionālajā operā, kad Rīgā ieradās pats komponists, bet 2012.gada septembrī skolēni 

devās uz Vāciju, kur Gēsthahtē Elbas upes svētkos uzvedums tika atskaņots vēlreiz. 

Solo dziesmas tika uzticētas Paulai Tīrumai un Klaudijai Aišpurei. Skolēnus 

sagatavoja mūzikas skolotāja Ligita Brauna, tērpus gatavoja Indra Tīruma, bet pie 

vācu valodas izrunas mācīšanas strādāja skolotājas Dzintra Blūma un Sarmīte Grose. 

(attēlā dziesmuspēles dalībnieki) 

(attēlā dziesmuspēles „Putnu kāzas”dalībnieki 2012.gada septembrī, foto no skolas 

muzeja krājuma) 

Skolotājas Ainas Stepēnas mudinātiem, skolēniem, kuri mācās krievu valodu, 

katru gadu ir iespēja piedalīties projektā „Daudzpusīgā Krievija”( Mnogoļikaja 

Rossija). KCV un Kuldīgas 2.vidusskolas skolēnu grupa ceļo uz kādu valsti, kurā runā 

slāvu valodās. Brauciena laikā skolēni iepazīst dažādas kultūras tradīcijas, valstu 

vēsturi, viesojas kādā no izglītības iestādēm. Tā vairāku gadu garumā iepazīta 

Pēterburga, Odesa, Baltkrievija, Bulgārija, Horvātija, Karpati, Serbija un Melnkalne. 



 

( attēlā – skolēnu grupa projektā, foto no skolas muzeja krājuma) 

Viens no pirmajiem projektiem 2006.gadā piesaistīja dalībniekus no Nīderlandes, 

Zviedrijas, Polijas.  

Savukārt, 2010.- 2012. gadā projektā „View of Culture from the Bridges of silk” 

sadarbojās dalībskolas no Zviedrijas, Turcijas, Rumānijas  un Latvijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(attēlā no kreisās – skolotājas Mārīte Zāģere, Dace Pušīlova, Brigita Freija, otrajā 

rindā no kreisās – skolēni Annija Segliņa, Elvita Vēze, Anna Dilāne, Jurģis Pēteris 

Eglītis, foto no skolas muzeja krājuma) 



Dažādi projekti skolas dzīvē 

Pēdējās desmitgades piedāvā iesaistīties dažādos projektos, piesaistīt finansējumu 

skolas labiekārtošanai un attīstībai. Tā skolā ar pašvaldības projekta „Darīsim paši” 

finansiālu atbalstu iekārtota muzejklase, āra klase, darbojies skolas radio.  

 

( attēlā skolas muzejklase, iekārtota ar projekta “Darīsim paši” finansiālu atbalstu, 

foto no skolas muzeja krājuma) 

 

( attēlā – āra klases atklāšana, foto no skolas muzeja krājuma) 



2013.gada rudenī notika Dabas procesu pētniecības centra atklāšana. 

Dabaszinību skolotāji jau iepriekšējā mācību gadā izstrādājuši projektu dabas procesu 

pētniecības centra izveidei. Ar Rietumu bankas un „Amazone” finansiālu atbalstu 

kādreizējais meiteņu mājturības kabinets pārtapis pētnieciskajā laboratorijā. Par 

laboranti šajā centrā darbu uzsāka skolas absolvente Laura Rudovica ( tagad Zariņa). 

Skolā darbojas biedrība „Es savai skolai”, kas piesaistījusi finanšu līdzekļus 

skolas zvana uzlabošanai, sporta laukuma iekārtošanai, inventāra iegādei. 

Katru gadu skolotājiem ir iespēja uzlabot savu klases telpu, darba vidi, 

iesaistoties skolas iekšējo projektu konkursā. 

2012./2013.gadā skolā darbu uzsāk projekta „Iespējamā misija” krievu valodas 

skolotāja Rita Dementjeva. 

Eiropas kluba aktivitātes 

Kuldīgas Centra vidusskolas Eiropas klubs darbojas kopš 2002.gada 

decembra. Sākumā tajā darbojās 8 dalībnieces skolotājas Ingas Reimanes vadībā.  

Kluba nosaukums MES (Mēs Eiropas Savienībā), kas 2007. gadā tika pārveidots par 

„MĒS”. Kuldīgas Centra vidusskolas Eiropas kluba galvenie uzdevumi ir veikt 

Eiropas izzināšanas darbību, popularizēt eiropeiskās vērtības savā skolā, sadarboties 

ar Eiropas klubiem Latvijā un citās valstīs, apgūt starptautisku projektu plānošanas un 

īstenošanas iemaņas. Eiropas kluba pirmsākumos lielākā uzmanība pievērsta 

informācija par Eiropas Savienību, meklētas iespējas iesaistītes projektos. Tas arī 

īstenojies, un dalībnieku skaits klubā ar katru gadu palielinās. Skolēni novērtē iespējas 

piedalīties konkursos, pilnveidot savas svešvalodu zināšanas. Vairākas reizes Eiropas 

kluba dalībnieki piedalījušies pasākumā EIROSCOLA Strasbūrā. (pirmo reizi 

2008.gadā, pēc tam 2009., 2013., 2017.gadā) 

  

(attēlā – Eiropas kluba dalībnieki Strasbūrā, foto no skolas muzeja krājuma) 



Jau 2004.gadā Eiropas klubs iesniedz projekta Comenius pieteikumu 

programmā „Socrates” un saņēma apstiprinājumu sadarbības projektam ar  

Nīderlandes, Portugāles un Polijas skolām. Vairāku gadu garumā, līdz 2007.gadam,  

projekta dalībnieki viesojas kādā  no projekta dalībskolām, iepazīst valstu tradīcijas 

un kultūru, viedo kopīgas prezentācijas, apgūst angļu valodu. 

2007.gadā īstenots Latvijas – Īrijas jauniešu apmaiņas projekts „Beyond Boundaries”. 

Ar Eiropas kluba iesaistīšanos regulāri notikuši konkursi dažādu klašu 

skolēniem skolā, organizēts projekts „Eiropas galvaspilsētas”, kura ietvaros 

vidusskolēni iepazinuši Londonu, organizētas Eiropas nedēļas skolā. Kluba dalībnieki 

vasarās piedalījušies Eiropas kubu vasaras nometnēs. Skolēni piedalījušies diskusijās, 

videokonferencēs, klātienes un neklātienes konkursos. Gūtās zināšanas un pieredze 

jauniešiem lieliski noder ne tikai mācību procesā skolā, bet arī turpmākajā izglītības 

posmā. 

Skolas žetongredzeni 

KCV ir viena no tām retajām skolām, kurā 12.klašu Žetonvakars notiek 

rudenī. Jau vairākus gadus tradicionālos žetonus kā piederības zīmi nomainījuši 

gredzeni. No 2007./2008. mācību gada 12.m klase (audzinātāja Silvija Herca) 

izvēlējās vienota dizaina sudraba žetongredzenus ar skolas logo. Kā piederības zīmi 

savai skolai katru rudeni tos saņem 12.klašu skolēni un audzinātāji. Žetonvakara 

norise pašu skolēnu ziņā – katru gadu atklājas pa kādam jaunam „talantam”, kādai 

rakstura iezīmei katrā klasē, ko skolotāji pamana tikai šajā īpašajā vakarā. Ir bijuši 

gan teātra uzvedumi, ainiņas no skolas dzīves ar atpazīstamiem skolotāju tēliem,  

dziesmas, dejas, pašu skolēnu veidoti klasesbiedru raksturojumi, filmēti videosižeti. 

Līdz Žetonvakaram 12.klašu skolēni skolotājas Mārītes Zāģeres vadībā apgūst balles 

dejas, un jau vairāku gadu garumā par tradīciju kļuvusi vakara saviesīgās daļas 

atklāšana ar deju priekšnesumiem.   

 

( attēlā skolas žetongredzeni zēniem, foto no skolas muzeja krājuma) 



Skolotāju diena 

12.klašu skolēniem pēdējais mācību gads skolā ir īsts pārbaudījumu laiks ne 

tikai mācībās, bet arī skolas dzīves veidošanā. Daudzi skolas pasākumi uzticēti 

12.klašu skolēniem, tajā skaitā Skolotāju dienas un Lāčplēša dienas stundu vadīšana 

mazākajās klasēs. Kur gan citur skolēni iegūs prasmes uzstāties auditorijas priekšā, ja 

ne savā skolā? Daudziem tas ir licis pārdomāt savus tālākās dzīves plānus – kādu 

jomu izvēlēties savam turpmākajam dzīves ceļam. Gatavojoties stundu vadīšanai, 

skolēni padomājuši arī par svētku mirkli skolotājiem. Parasti tās ir dziesmas, dzejas 

rindas, asprātīgi tekstiņi, krāsainas kļavu lapas vai kastaņi, kas atgādina par svētku 

dienu. Tradicionāli skolotāji dodas tuvākā vai tālākā ekskursijā un mācību darbu skolā 

turpina 12.klašu skolēni jau kā skolotāji.  

Skolā ir vēl kāda tradīcija skolotājiem – skolotāju  metodiskā diena maija 

pēdējā darba dienā pēc liecību izdošanas. Skolotājiem tas ir gan izglītojošs, gan 

relaksējošs pasākums, jo pēdējos gados tas notiek ārpus skolas – Ventas malā, jūras 

krastā, parkā utt. Tiek piešķirtas nominācijas tiem, kuri konkrētajā mācību gadā 

guvuši panākumus mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos. Kā tradīcija jau kļuvusi 

nominācija „Puķu pods”, kura saņēmējus izvirza katra metodiskā komisija, skolas 

tehniskie darbinieki, skolas administrācija, direktore. 

Gada balva 

Atzīmējot Latvijas valsts svētkus, 18.novembri, skolā par tradīciju kļuvusi 

Valstiskā nedēļa. Laiks no Lāčplēša dienas līdz 18.novembrim veltīts dažādām 

aktivitātēm un tradicionāli noslēdzas ar skolas piedalīšanos Gaismas ceļa veidošanā 

Liepājas ielā kopā ar citu skolu skolēniem. Jāatzīmē, ka kopš pirmā Gaismas ceļa 

2002.gadā skolēni katru gadu iesaistījušies tā veidošanā. 

Nedēļas laikā skolēni piedalās dažādos konkursos skolā, orientēšanās sacensībās pa 

pilsētu. Valsts svētku priekšvakarā koncertā tiek pasniegtas Gada balvas skolēniem 

pamatskolas un vidusskolas klašu grupās, skolotājiem, skolas tehniskajiem 

darbiniekiem. Jaunāko klašu skolēniem tās ir nominācijas – rūķi. 

  



( attēlā – Gada rūķi, foto no skolas muzeja krājuma) 

Gada balvas pasniegšanas tradīcija aizsākusies 1997.gadā – tā paša gada 

rudenī, kad skola ieguva Kuldīgas Centra vidusskolas vārdu. Par gada balvas 

pasniegšanas mērķi rakstīts -  rosināt bērnu un jauniešu līdzdalību savas apkārtējās 

vides un līdzcilvēku iepazīšanā, veicināt pedagogu un skolas tehnisko darbinieku 

radošo darbību mācību un audzināšanas darbā, akcentējot valstiskās apziņas 

veidošanu. 1997.gadā pirmās Gada balvas skolas vēsturē saņēma skolas direktore 

Ināra Kuršinska, skolotājas Alda Urtāne un Gunta  Jankovska, direktores vietniece 

saimnieciskajā darbā Ņina Puškundze un skolēni Atis Orniņš (12.klase) un Zane Leja 

( 9.klase). 

Gada balvas pretendentus var izvirzīt klases kolektīvi, metodiskās komisijas. Skolas 

administrācija izvērtē saņemtos pieteikumus. Gada skolēniem galvenais rādītājs ir 

mācību sasniegumi, atzīstami rezultāti mācību olimpiādēs un konkursos un 

iesaistīšanās skolas dzīvē. Jau vairākus gadus tiek veidota Gada skolēnu fotogalerija – 

1.stāva vestibilā sākumskolas klašu „rūķi”, 4.stāva vestibilā pamatskolas un 

vidusskolas klašu Gada skolēni.  2.stāva vestibilā izvietots sporta sasniegumu stends.  

 

Ja pirmajos gados Gada balvas tika pasniegtas tikai pamatskolas un 

vidusskolas skolēniem, tad ar 2003./2004. Mācību gadu balvas pasniegšanas kārtību 

maina nominācijas sākumskolas skolēniem – „Gada gudrākais rūķis” (Edgars 

Lugovskis, 4.b klase), „Gada darbīgākais rūķis”(Baiba Valkovska, 4.b klase), „Gada 

radošākais rūķis” (Līga Kārkliņa, 3,c klase), „Gada sportiskākais rūķis” (Ričards 

Iesaliņš, 3.a klase) un „Gada rūķu rūķis” ( Lāsma Reimane, 4.c klase). 

Skolas dzīve nav iedomājama bez vecāku atbalsta, un tāpēc likumsakarīgi, ka 

Gada balvas saņēmēju pulkam 2007.gadā pievienojas nominācija „Gada vecāks”. 

Pirmās šo nomināciju saņēma Una Blāķe un Vaiva Jēkabsone (abas KCV 

absolventes). 

2008.gadā pirmo reizi apbalvojamo sarakstā minēts Gada atbalstītājs (Arvis 

Mikāls, arī skolas absolvents). 

Valsts svētkos pateicības saņem arī tie skolēni un skolotāji, kuri ieguldījuši 

darbu skolas attīstībā, piedalījušies konkursos, bijuši aktīvi skolas dzīves dažādošanā 

un kuriem netrūkst ideju, lai visiem kopā KCV katra diena, nedēļa, gads kļūtu 

interesantāks, aizraujošāks. 

Laiks Valstiskās nedēļas laikā paskrien nemanot, jo vairākus gadus kā 

neatņemama svētku nedēļas sastāvdaļa bija klašu sadziedāšanās starpbrīžos. Katra 

klase sagatavo dziesmu par tajā gadā izvēlētu tēmu, un starpbrīžos pasākumu zāle 

vienmēr bija klausītāju un atbalstītāju pārpildīta. Priekšnesumus vērtē žūrija un pēc 

tam piešķir nominācijas un diplomus, piemēram, Sirsnīgākais priekšnesums, 

Skanīgākā dziesma un tamlīdzīgi. Neiztrūkstoša ir skolotāju uzstāšanās, kas tiek 

sagaidīta ar visskaļākajām ovācijām. Jāpiezīmē, ka viena skolotāju izpildītā dziesma – 



skolotāju bērnības dziesma par zvaigznīti - radījusi tik lielu un pretrunīgu skatītāju 

interesi, ka skolā viesojās TV3 raidījums „Bez tabu”. Žurnālisti gan skolotāju 

uzstāšanos novērtēja kā jautru un atraktīvu un nekā aizdomīga tajā nesaskatīja.   

 
( attēlā skolotāju priekšnesums “ Mana bērnības dziesma”, foto no skolas muzeja 

krājuma)  

Pēdējos gados, ienākot jaunajām tehnoloģijām, katru priekšnesumu KCV TV  

nofilmē un ievieto skolas mājaslapā, lai var aplūkot arī klāt neesoši interesenti. 

Skatījumu skaits liecina, ka interese ir liela. Tāpat neklātienē var aplūkot skolas 

koncertus un Ziemassvētku izrādes. Gatavojoties Latvijas gadadienai, svētku koncertu 

„Es rādu Tev, Latvija!” veido katras klases priekšnesums. Var uzstāties visa klase vai 

atsevišķi pārstāvji, galarezultātā koncerts veidojas interesants un sniedz gandarījumu 

gan skatītājiem, gan dalībniekiem. Skolas pasākumu zāle šādam koncertam gan par 

mazu, un māksliniekiem jāpierod pie Kuldīgas Kultūras centra lielās skatuves.  

(attēlā – klases 

priekšnesums koncertā „Es rādu Tev, Latvija”, foto no skolas muzeja krājuma) 



Kopš skolā par direktores vietnieci audzināšanas darbā strādā latviešu valodas 

un literatūras skolotāja Ilze Roberta, katru gadu tiek iestudētas skolotāju un nu jau arī 

skolēnu izrādes, ko skatītāji var redzēt pēdējā mācību dienā pirms Ziemassvētku 

brīvdienām. Pirmais uzvedums notika 2007.gada 21.decembrī -  „Sniegbaltītes skola”, 

tam sekoja gan Nezinīša piedzīvojumi, gan Zemūdens pasaule, gan Pifs un Centriņš. 

Scenārijus ludziņām veido Ilze Roberta, tērpi, dekorācijas un rekvizīti pašu izrādes 

dalībnieku ziņā, izrādes muzikālo noformējumu palīdz izveidot skolēni. Neskatoties 

uz saspringto laiku semestra beigās, skolēni un skolotāji tomēr atrod laiku 

mēģinājumiem, lai ar tradicionālo Ziemassvētku izrādi sagādātu patīkamus brīžus gan 

paši sev, gan skatītājiem. Par skatītāju atsaucību nevarētu sūdzēties, jo zālē brīvu 

vietu pēdējo gadu izrādēs nav. 

2016.gada decembrī skatītāju vērtējumam tika nodota izrāde „KCV fabulas”, 

kur interesantā un atraktīvā veidā, iesaistoties gan skolotājiem, gan 11.m klases 

skolēniem, uz skatuves atveidotas pazīstamās fabulas par runci un žagatām, siseņiem 

un skudrām, vārnu un lapsu u.c 

 
( attēlā skolotāju un skolēnu izrāde „Zemūdens pasaule”, foto no skolas muzeja 

krājuma) 

Lai skolas gados skolēni apgūtu sadarbības prasmes, atbildību par savu darbu 

un lēmumiem, vairāku pasākumu plānošana un organizēšana uzticēta skolēniem. 

Protams, ne bez skolotāju atbalsta. Tomēr vecāko klašu skolēni izdomā atrakcijas 

mazāko klašu skolēniem Ziemas Čempionātā, Lieldienu lustēs, vada stundas gan 

tematiskajās dienās, gan netradicionālajās stundās. Tā kā pēdējos gados skolas 

ikdienas dzīvi  papildina arvien jaunas tradīcijas, tad līdzpārvaldes aktīvistiem paveras 

plašs darba lauks. Viņi organizē gan šausmu trasītes Mošķu ballītē, atrakcijas 

karnevālos, vingrojumus sporta dienās. Jaunāko klašu skolēni azartiski iesaistās 

dažādās aktivitātēs Valentīndienas nedēļā, nav aizmirsts arī par vecāko klašu 



skolēniem, un tie iesaistās neklātienes pārīšu konkursā, tiek organizētas 

netradicionālās modes nedēļas, kad katrai dienai sava tematika vai krāsa. 

Tradicionāli katru gadu pavasarī vidusskolēniem notiek konkurss „Erudīts”. 

Laika gaitā konkurss piedzīvojis dažādas formas, ekspertus klātienē un neklātienē, 

vieglākus un sarežģītākus jautājumus, bet nemainīgi palicis tas, ka katru vidusskolas 

klasi pārstāv skolēnu komanda, atbild uz dažādiem jautājumiem. Pēdējo gadu 

jaunums ir skolotāju un vecāku komandu piedalīšanās. Ir bijuši konkursi, kur eksperti 

klātienē uzdod komandām jautājumus, izvērtē atbildes un piešķir punktus. Ekspertu 

lomā bijuši gan vecāki, skolas absolventi, dažādu profesiju pārstāvji, gan paši skolēni. 

Pēdējos gados konkurss ieguvis laikmetīgāku risinājumu – jautājumi ir digitalizēti, 

tiek izlozēti, to uzdevēji atklājuši pareizo atbildi, un pārējais jau atkarīgs no pašu 

komandu izvēles, radošuma un zināšanām. Skolēnu līdzpārvaldes uzdevums – 

sameklēt pasākuma sponsorus un parūpēties par balvām. Ņemot vērā, ka skolā 

darbojas ļoti aktīva skolēnu līdzpārvalde, tad balvu klāsts konkursos ir bagātīgs un 

rosinošs. Konkursa uzvarētājkomanda saņem galveno balvu – ceļojošo kausu, kuru 

glabā savā klasē līdz nākošajam konkursam.  Jāpiezīmē, ka vidusskolēnu Erudīts ir 

viena no noturīgākām tradīcijām vairāku gadu desmitu garumā. 

 

( attēlā Konkurss „Erudīts”, foto no skolas muzeja krājuma) 

Cauri vairākiem gadiem nemainīgas un tradicionālas ir Valodu nedēļas. 

Valodu nedēļas ietvaros notiek ne tikai konkursi un dažādas aktivitātes skolēniem, bet 

kā interesants akcents jāmin ēdienkarte skolas ēdnīcā. Ja KCV runā 4 valodās, tad 

katra diena atvēlēta kādai valodai. Attiecīgi tam tiek piemeklēta arī atbilstošai tautai 



raksturīgā ēdienkarte, kura tiek rakstīta atbilstošajā valodā. Nav viegli skolēniem, kuri 

nemācās krievu valodu, izlasīt un saprast, kas tajā dienā paredzēts skolas ēdienkartē. 

Dažādās tradīcijas cauri laikiem 

Ir tradīcijas, kuras atzīmē gandrīz katrā Latvijas skolā un arī tradīciju norise ir 

ļoti līdzīga, bet ir tādas tradīcijas, kuras raksturīgas tikai KCV un paliek skolēnu 

atmiņās kā skolas gadus bagātinoši mirkļi. 

 Absolventu dienā – katra gada janvāra pēdējā piektdienā, kad absolventi 

ierodas skolā, lai tiktos ar vidusskolēniem un stāstītu par savām tālākajām studijām, 

nereti atmiņās pazib kāds jautra vai pat komiska situācija no skolā pavadītā laika. Ir 

absolventi, kuri kā spilgtu piederības zīmi savai skolai uzskata dažus gadus kalpojošās 

skolēnu formas, arī Absolventu dienā uz tikšanos ierodas skolas vidusskolēnu zilajās 

formās. 

 

 

( attēlā absolventu sarunas skolas bibliotēkā 2015.gada janvārī, foto no skolas muzeja 

krājuma) 

Pēdējos gados reizē ar Absolventu dienu tiek rīkota skolēnu, absolventu, 

vecāku un sabiedrības pārstāvju diskusija „Kādai būt KCV?”. Diskusijas laikā 

izkristalizējas idejas, kā uzlabot skolas dzīvi, ko mainīt, lai ieguvēji būtu gan skolēni, 

gan skolotāji, vecāki un sabiedrība. Nozīmīgas idejas nereti sniedz tieši skolas 

absolventi, kuri novērtē skolas gados iegūtās zināšanas, prasmes  un iemaņas. 



Liela nozīme skolas dzīves dažādošanā ir tam, cik aktīvi darbojas skolēnu 

līdzpārvalde. Pēdējos 20 gados skolas līdzpārvalde aktīvi darbojusies skolotāju 

Silvijas Hercas un Ilzes Robertas vadībā. Katru gadu skolēni ievēl skolas prezidentu. 

Ja sākotnēji ievēlēšana bija salīdzinoši vienkārša, tad pēdējos gados līdzpārvaldes 

prezidenta vēlēšanas kļuvušas par atraktīvu pasākumu ar reklāmas kampaņu, 

kandidātu uzrunām skolēniem, videorullīšiem sociālajos tīklos. Tālākais jau pašas 

līdzpārvaldes ziņā – cik aktīvi viņi paši darbosies, tik piesātināta būs viņu ārpusstundu 

dzīve skolā. Līdzpārvalde rūpējas par atrakcijām skolas ballītēs un atpūtas pasākumos, 

organizē pasākumus jaunāko klašu skolēniem. Pēdējos gados līdzpārvalde 

organizējusi izglītojošus un informatīvus pasākumus citu novada skolu skolēniem.  

Pašu spēkiem izremontētā telpa skolā, kur līdzpārvaldei pulcēties, nosaukta par 

“Aku”. Līdzpārvaldi saliedē ne tikai kopīgi darbi un pienākumi, bet arī atpūtas brīži – 

Līdzpārvaldes nakts skolā, atpūta pie jūras vasarās un sadraudzības pasākumi ar citu 

skolu aktīviem jauniešiem. Lai palīdzētu skolā nodrošināt kārtību, starpbrīžos 

vidusskolēni dežūrē skolas vestibilos 

 

( attēlā skolas līdzpārvaldes prezidenta amata kandidāti Ernests Pūliņš – Cinis, Jānis 

Linde, Ieva Putniņa, Anda Zvingule 2009.gadā, foto no skolas muzeja krājuma) 

Iesaistīties radošos pasākumos, pilnveidot un izzināt sevi – tas ir vidusskolēna 

galvenais uzdevums. Iesaistīšanās skolas dzīvē var būt arī skolas dienasgrāmatas 

dizaina izveide. Kopš 2007./2008. mācību gada skolēniem ir īpašas Kuldīgas Centra 

vidusskolas dienasgrāmatas. Pamatskolēniem tradicionālas, bet vidusskolēniem - 

plānotāji. Vairākus gadus skolēni aicināti iesaistīties skolas dienasgrāmatas vāka 



izveides konkursā, kur piedāvā savas idejas, pēc tam ļaujot pārējiem skolēniem balsot. 

Tā, skolēnuprāt, interesantākā ideja nonāk līdz katra skolēna somai. Laikiem un 

tehnoloģijām mainoties, arī dienasgrāmatas nozīmība skolēna dzīvē mainās. Ja 

iepriekšējos gados dienasgrāmatas glabāja skolotāju rakstītās piezīmes, informāciju 

par mājasdarbiem un skolas pasākumiem, tad pēdējos gados skolēni visvairāk 

informācijas gūst, izmantojot e-klasi un modernās tehnoloģijas. 

 

( attēlā sākumskolas skolēni ar skolas dienasgrāmatām, foto no skolas muzeja 

krājuma) 

Jau no pirmajiem skolas pastāvēšanas gadiem īpaša uzmanība tikusi pievērsta 

sportiskajām aktivitātēm.  

Jau 2003. gadā pašvaldības un skolas pārstāvji sāk sarunas ar Aizsardzības ministriju 

un ministru Ģirtu Valdi Kristovski par vieglatlētikas manēžas celtniecību. Sarunas 

vainagojas panākumiem, un 2006.gada pavasarī uzsākta vieglatlētikas manēžas 

būvniecība. Kā vēsta laikraksts „Kurzemnieks”, 2006.gada 10.augustā 12.00 notiek 

svinīga kapsulas iemūrēšana topošajā vieglatlētikas manēžā, bet 2008.gada sākumā 

ilgi gaidītā vieglatlētikas manēža ir atklāta, un tas paver jaunas iespējas arī KCV 

skolēniem – sporta stundas tagad notiek jaunās, plašās, moderni aprīkotās telpās. 

Kopš skolas tuvumā uzcelta vieglatlētikas manēža, sportiskās tradīcijas tikai 

papildinājušās. 2012.gada rudenī mācības uzsāka 5. klase ar sporta novirzienu. Sporta 

klašu skolēni regulāri piedalās dažādās sporta sacensībās un gūst ievērojamus 

sasniegumus. Arī citu klašu skolēni iesaistās sportiskās aktivitātēs – skolas aktīvo 

sporta skolotāju vadībā tiek organizētas gan sporta dienas, gan militarizētās spēles. 

Savukārt, skolas līdzpārvalde organizē strītbola un volejbola sacensības starp klasēm. 



Pie skolas atrodas strītbola laukums, un katru gadu notiek sacensības strītbolā starp 

klašu komandām.  

KCV skolēni ir aktīvi dalībnieki dažādās sacensībās novadā un valstī, regulāri iegūstot 

godalgotas vietas. 

Skolas zēnu volejbola komandas 2009.gadā ieguva 2.un 3.vietu savās vecuma grupās, 

bet  2010.gadā ieguva Lāses kausu. Savukārt, meiteņu komanda Lāses kausu un 

volejbola bumbu ar prezidenta Raimonda Vējoņa parakstu ieguva 2017.gadā. 

Kopš tiek organizēts ZZ čempionāts, tā neiztrūkstoši azartiski dalībnieki ir arī KCV 

klases.

 

* 

((  

Katru gadu notiek sporta dienas, ko organizē gan vecāko klašu skolēni 

sākumskolēniem, gan zemessargi pamatskolēniem. Jaunāko klašu skolēniem 

vidusskolēni gatavo aktivitātes Mārtiņsalā vai skolas pagalmā, savukārt, pamatskolēni 

savas prasmes un spēkus var pārbaudīt Militarizētajās sporta spēlēs Kuldīgas 

Pilskalnā, ko organizē sporta skolotāji sadarbībā ar Viesturu Zviedri, zemessargiem 

un jaunsardzi. 

Kad mācību gads tuvojas noslēgumam un gaisā jaušamas ziedu smaržas un 

dzirdamas putnu balsis, vairākus gadus skolas pagalmā tika rīkoti Pavasara svētki. To 

laikā iespējams baudīt skolas pašdarbības kolektīvu priekšnesumus, veidot ziedu 

kompozīcijas, instalācijas, piedalīties radošajās darbnīcās. Pēdējos gados Pavasara 

svētki ieguvuši jaunu skanējumu – Pavasara radošuma diena. Katra klase gatavo 

aktivitāti citu klašu skolēniem un paši iepazīstas ar citu klašu piedāvātajām 

aktivitātēm. 



Vairākus gadus skolā noticis Talantu kokteilis – katram skolēnam iespēja 

parādīt savu talantu plašākai publikai. Skatītāji varējuši vērtēt gan dziedātāju un 

dejotāju priekšnesumus, gan klausīties dzeju, vērot gleznojuma tapšanu. 

Tomēr noturīgāka par Talantu kokteili izrādījusies Popiela. 

  Pēdējo gadu jaunums – klašu sacensība par nomināciju Gada klase. Pēc 

iepriekš zināmiem kritērijiem katra klase mācību gada laikā krāj punktus, iesaistās un 

organizē aktivitātes, vērā tiek ņemti arī mācību sasniegumi un ieraksti skolēnu 

dienasgrāmatās. Pagājušā gada labākā klase pamatskolas klašu grupā ieguva iespēju 

izmantot slēdzamus skapīšus, sākumskolas un vidusskolas klases – finansiālu atbalstu 

klašu ekskursijām. 

 

( attēlā 2016.gada 11.m klase, foto no skolas muzeja krājuma) 

 

Īpašas sajūtas pārņem tad, kad sajūtams, ka kāds posms dzīvē noslēdzas. Lai 

arī reizēm šķiet, ka mācīšanās nekad nebeigsies, tad 9. un 12.klasēm Pēdējā zvana 

diena ir zināma posma noslēgums un diena, kad pakavēties atmiņās. Tradicionāli par 

jauku pēdējo skolas dienu rūpējas 8.un 11.klašu skolēni. Topošos skolas absolventus 

sagaida skaisti izrotātas klases, uz skolas bruģa uzrakstīts katra skolēna vārds, 

pārsteigumi un svinīgs mirklis kopā ar skolotājiem. Pēdējos gados par tradīciju 

kļuvusi atmiņu taka, kuras laikā skolēni izstaigā skolu, pakavējas īpašos kabinetos, 

kuros sākuši skolas gaitas 1.klasē  vai īpaši ko darījuši. Neizpaliek kopīgs klases foto 

uz skolas jumta un veiksmes vēlējumi eksāmenos.12.klašu skolēniem iepaticies pēc 



svinīgā pasākuma izbraukt t.s. goda apli pa pilsētu izrotātās mašīnās kopā ar klašu 

audzinātājiem.  

Skolas durvis aizveras ne tikai skolēniem. Arī skolotājiem pienāk brīdis, kad 

darba mūžs noslēdzas un laiks pelnītai atpūtai. Bet KCV pensionētie skolotāji uztur 

saikni ar savu darbavietu. Par to rūpējas skolas direktore, kura pirms Ziemassvētkiem 

aicina bijušos skolotāju uz pieņemšanu. Tas ir atkalredzēšanās prieks, kavēšanās 

patīkamās atmiņās, tikšanās ar tiem, kuri strādā skolā. Reizēm skolotāji bauda skolēnu 

sagatavoto Ziemassvētku koncertu, dažreiz tas ir tieši skolotāju kolektīvam veltīts 

koncerts. Kad skolā veidoja muzejklasi, pensionētie skolotāji bija pirmie, kuri dalījās 

savās atmiņās, dažs nodeva skolas muzeja krājumam fotogrāfijas vai ar skolu saistītas 

lietas. Skolas muzeja pulciņa dalībnieki pierakstīja pensionēto skolotāju atmiņas, 

filmēja pasākumu, lai pēc tam izveidotais videomateriāls nonāktu skolas muzeja 

krājumā un noderētu gan patīkamām atmiņām, gan vēstures mirkļu iemūžināšanai. 

 

( attēlā pensionētie pedagogi viesos pie skolas direktores, P.Purviņa foto) 

 

Skolas skolēnu radošie darbi 

Rudens tradicionāli visā Latvijā atnāk ar Dzejas dienām. To atzīmēšana 

stundās un ārpusstundu pasākumos nav izpalikusi nevienu gadu. Tradīcijas mainās, 

pilnveidojas, iziet ārpus skolas robežām. Pēdējos gados skolēni dzeju lasījuši 

pasākumā „Sirds uz trotuāra” pat pilsētas autostacijā. Stundās tapušie radošie darbi, 



zīmējumi, instalācijas pēc tam skolas vestibilos un logos var aplūkot visi interesanti. 

Piemēram, skolotājas Ilzes Robertas mudināti, 2007.gada rudenī skolēni tika aicināti 

piedalīties netradicionālās dzejas dienās  - Dzeja no pagraba līdz jumtam. 6.-12.klašu 

skolēni dažādās skolas vietās lasīja savu iemīļoto dzeju. Jāpiezīmē, ka ērtības labad 

skolēniem bija ieteikts līdzi paņemt spilvenus. 

To, ka skolas skolēni un darbinieki mīl grāmatu un literatūru apliecina fakts, 

ka 2013.gada aukstajā 18.janvāra dienā grupa skolēnu un skolotāju devās uz Rīgu, lai 

piedalītos neatkārtojamā pasākumā – Grāmatu draugu ķēdē, kuras laikā grāmatas no 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas vecās ēkas tika pārvietotas uz jauno ēku, nododot tās 

no rokas rokā. 

Arī Draudzīgā aicinājuma dienā – 28.janvārī katru gadu skolēni un skolotāji 

dāvina grāmatas skolai, lai papildinātu 1.un 4.stāva grāmatplauktus, kur skolēni brīvos  

brīžos var veltīt nelielai atslodzei – lasīšanai. 

Par skolēnu cieņu pret literatūru liecina arī sasniegumi dažādos konkursos - 

Montai Bitiniecei 2.vieta nominācijā “’Dzeja”’ bērnu jaunrades konkursā “Astoņu 

kustoņu kopdarbs”’ sakarā ar O.Vācieša 70.dzimšanas dienu.( 2002./2003.m.g.) 

Latvijas stāstnieku konkursā nosaukumu “Lielais stāstnieks” ieguva Jānis Zimka 

 ( 4.c) un Ieva Behmane – Bergmane ( 6.b) 

Literatūras skolotāju rosināti, skolēni rudeņos savas radošās spējas parāda 

Jauno dzejnieku burziņā. Ir svarīgi, ka savas dzejas prasmes šajos pasākums atklāj ne 

tikai skolēni, bet arī skolotāji. 

(attēlā Jauno dzejnieku burziņš 2013.gada rudenī, no kreisās Linda Valkovska, 

Vladimirs Djakivs, Simona Šternberga, sk. Alda Januša, foto no skolas muzeja 

krājuma) 



 Ir daudzi radoši darbi, kurus var baudīt un vērtēt tikai klātienē, bet ir tādi darbi, kurus 

var aplūkot arī pēc ilgāka laika. Sagaidot skolas jubilejas, radošie darbi apkopoti 

grāmatās „Es savai skolai”(2007) un “Es savai skolai Kuldīgā”(2012). 

 

( attēlā Skolas jaunrades grāmata, foto no skolas muzeja krājuma) 

 

Gatavojoties skolas 35 gadu jubilejai, tika apkopotas skolas absolventu 

atmiņas. Katram vidusskolēnam bija jāpieraksta kāda skolas absolventa atmiņas par 

skolu. Lai gan gadu gaitā skolas absolventu skaits sniedzas pāri tūkstotim, atmiņu 

krājumā apkopotas tikai vairāku desmitu absolventu atmiņas. Taču sadarbība ar skolas 

absolventiem nepazūd – tā turpinās caur viņu bērniem. Vecāku atbalsts skolas dzīvē 

un labiekārtošanā ir neatsverams. Uzticību savai skolai apliecina tie skolas absolventi, 

kuri izvēlējušies skolotāja profesiju un strādā savā kādreizējā skolā. No 

2016./2017.mācību gadā strādājošiem 60 skolotājiem 12 ir KCV absolventi. Tie ir 

angļu valodas skolotājas Mārīte Zāģere, Marita Berķe, vēstures, politikas un tiesību 

un angļu valodas skolotāja Inga Reimane, fizikas skolotājs Igo Kūlainis, ģeogrāfijas 

un dabaszinību skolotāja Iveta Eglīte, sākumskolas skolotāja Inese Titova, 

matemātikas skolotāja Liene Mūrniece, latviešu valodas un literatūras skolotāja 

Kristīne Bikova, sociālo zinību skolotāja Laura Zariņa, sporta skolotāja Ieva 

Ņečiporuka, speciālās izglītības un sporta skolotāja Vega Kūma, krievu valodas 

skolotāja Jana Liņķe. 

Liepājas 1.Valsts ģimnāzijas skolotājs, KCV absolvents Normunds Dzintars, 

skolas 35.gadskārtu sagaidot, sarakstīja skolas himnu, bez kuras nav iedomājami 

skolas svinīgie pasākumi.  

 



Aprīļa beigās skolas direktore rīko pieņemšanu, uz kuru aicināti skolēni, kuri 

mācību gada laikā guvuši sasniegumus mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, 

sporta sacensībās vai bijuši aktīvi skolas dzīvē. Kopā ar skolēniem uz pieņemšanu 

aicināti arī viņu vecāki. Jāatzīst, ka ar katru gadu aicināto skolēnu skaits palielinās. 

Direktores „paldies” par paveikto tiek teikts gan skolēniem un viņu vecākiem, gan 

skolotājiem. 

KCV strādā radoši skolotāji, kuru darbu novērtē gan skolēni, gan sabiedrība. 

Jau astoņus gadus Kuldīgas Novada pašvaldība novērtē pedagogu darbu, pasniedzot 

balvu „Gada cilvēks izglītībā”. Šo balvu saņēmušas skolas direktore Brigita Freija, 

ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja Iveta Eglīte, matemātikas skolotājas Gunta 

Jankovska, Santa Lapiņa un ģeogrāfijas un ekonomikas skolotāja, direktores vietniece  

Indra Iveta Gaile. 

2003.gadā latviešu valodas un literatūras skolotāju Aldu Urtāni Valsts 

prezidentes Vairas Vīķes – Freibergas dibinātā Valsts valodas komisija atzinusi par 

vienu no labākajām dzimtās valodas skolotājām Latvijā.  

Skolotāji vienmēr ir atvērti jaunām idejām un iesaistās dažādos projektos ne 

tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Angļu valodas skolotājas Mārīte Zāģere un Inga 

Reimane 2004.gada vasarā savas zināšanas papildinājušas Limerikā ( Īrijā), 

Ģeogrāfijas skolotāja Iveta Eglīte Portugālē, matemātikas skolotāja Gunta Jankovska -

Kiprā. 

Matemātikas skolotāji iesaistījušies sadarbības projektā ar Drobakas ( Norvēģija) 

izglītības speciālistiem. 

Sociālo zinātņu skolotāji aktīvi iesaistījušies gan demokrātijas pamatu, gan 

ekonomikas mācīšanā. 

2005.-.2006.gadā projekts „Mēs savai valstij”, 2013.-2015. Globālā dimensija sociālo 

zinātņu mācību priekšmetos. 

Vairākus gadus vidusskolēnu klases papildinājušas apmaiņas programmu 

skolnieces. Pirmā – vācu meitene Šarlote Gintere mācījās 11.klasē  2005./2006. 

mācību gadā. Tam sekoja skolniece no Taizemes, Marla Barge no Vācijas un Ruan 

Panpanuan no Taizemes 2014./2015.mācību gadā. Pēdējās divas skolnieces aktīvi 

iesaistjās arī skolas un pilsētas sabiedriskajā dzīvē – dziedājušas korī un Marla pat 

piedalījusies skolēnu Dziesmu svētkos.  

Ilgstošai sadarbībai ar Gēsthahtes reālskolu ir vēl kāda īpaša tradīcija – kopš 

2007.gada vācu draugi dāvina ceļojošo kausu un naudas balvu  labākajam skolēnam 

vācu valodā. Pirmā skolniece, kura saņēma šo balvu, bija Dace Leja.  



 

( attēlā – Gēsthahtes dāvātais kauss un sadraudzības skolas pārstāvji – Verners 

Šrēders, Klauss Dīters Krīgers,  KCV direktore B. Freija, vācu valodas skolotājas 

Dzintra Blūma un Renāte Rībena, foto no skolas muzeja krājuma) 

Jāpiezīmē, ka vācu valodas apguvei bijusi liela nozīme, un 2005.gadā skola kļuvusi 

par Vācu diploma skolu ( DSD). 

Tradicionāli mācību gads noslēdzas  maija beigās, bet vasara ir nometņu laiks. 

Gan sākumskolas skolēni, gan vidusskolēni savu brīvo laiku vasarās labprāt pavada 

izzinošās nometnēs, kur ir iespēja sevi radoši pilnveidot, iepazīt dažādas radošās 

nodarbes, mācīties darot un sadzīvot klases kolektīvā. Ilgus gadus radošās nometnes 

vada skolotājas Silvija Herca, Gunta Jankovska, Maija Ļeļa u.c. Vidusskolēni pirms 

10.klases tiekas nometnē, kur iepazīst cits citu vēl pirms mācību uzsākšanas. 

Nenoliedzami, tā ir pieredze un piedzīvojums, ko sagādājuši nometnes skolotāji Iveta 

Eglīte, Igo Kūlainis un 10.klašu audzinātāji. 

 

Skolēnu mācību uzņēmumi – saikne ar reālo dzīvi 

Dalību JAL programmās skola aizsāka 1999./2000. mācību gadā. Tā ir iespēja 

skolēniem attīstīt uzņēmējdarbības prasmes, izpausties radoši un padziļināt savas 

zināšanas ekonomikā. JAL piedāvā visdažādākās aktivitātes visu vecumu skolēniem – 

gan zīmēt reklāmas, veidot vārdnīciņas, biznesa pasakas, piedalīties Ēnu dienā, lai 

iepazītu dažādu profesiju ikdienu. Vecāko klašu skolēniem ir iespēja rakstīt biznesa 

plānus, piedalīties simulāciju spēlēs, veidot mācību uzņēmumus.  



Ēnu diena Latvijā notiek no 20001.gada, un KCV skolēni ir aktīvi Ēnu dienas 

dalībnieki. Ja pirmajos gados šajā profesijas iepazīšanas dienā iesaistījās galvenokārt 

vecāko klašu skolēni, tad pēdējos gados iesaistās visi skolēni no 1. līdz 12.klasei. 

Jaunāko klašu skolēni iepazīst savu vecāku profesijas, meitenes bieži 

interesējas par frizieru, skaistumkopšanas profesijām, savukārt zēni apmeklē policiju, 

ugunsdzēsējus, autoservisus. Liela interese bijusi arī par medicīnas jomu. 

Vidusskolēni parasti dodas uz Rīgu, uz dažādiem uzņēmumiem, kur ikdienā tik 

vienkārši nav iespējams iepazīt profesiju. Pēdējos gados skolēni Ēnu dienai piesakās 

elektroniski, raksta pieteikuma un motivācijas vēstules, apgūst prasmes, kas saistītas 

ar reālo dzīvi. 

 

( attēlā skolēni – mācību uzņēmumu dalībnieki  un skolotāji 2010.gada pavasarī SMU 

noslēguma pasākumā, foto no skolas muzeja krājuma) 

Skolēnu mācību uzņēmumu veidošana, piedalīšanās konkursos, tiešsaistes 

spēlēs no pašiem pirmsākumiem ir skolotājas Indras Ivetas Gailes pārziņā. 2004.gadā 

skolotāja saņēmusi JAL augstu novērtējumu – Gada skolotājs ekonomikā. Līdz šim 

novērtējumam skolotāja ieguldījusi nesavtīgu darbu, rosinot un motivējot skolēnus 

piedalīties dažādās simulāciju spēlēs – ’’Mese”, „Stratēģija”, „Titan”. Skolēni 

piedalījušies sociālo reklāmu kampaņās, ieguvuši atzinīgus vērtējumus un godalgotas 

vietas biznesa plānu konkursos. 



Anna Stepēna, Linda Kraule ieguvušas godalgotas vietas reklāmu konkursos. Kalvis 

Birze kā balvu par iegūto uzvaru reklāmas konkursā saņēmis ceļojumu ar prāmi uz 

Stokholmu.  

Signe Luksa ir Kuldīgas rajona labākais skolēns Latvijas skolēns biznesa ekonomisko 

pamatu 2000./2001.gada valsts olimpiādē un iegūst Latvijas Bankas balvu – ceļazīmi 

mācību braucienam uz Eiropas Centrālo banku Frankfurtē.  

Vienas no pirmajām mācību uzņēmuma veidotājām Ilze Skrulle un Una Zvingule ar 

SMU Manko piedalījušās SMU  tirdziņā Rīgā. Gadiem ritot, SMU skaits skolā pieaug 

un tos veido ne tikai pamatskolēni un vidusskolēni, bet arī izdomas bagātākie 

sākumskolēni. 

2003./2004. mācību gadā Biznesa spēlē MESE finālā 1.vietu ieguvuši Reinis Butāns, 

Arnis Ļeļs ( 11.klase)  

4.klases skolniece Anete Kramēna konkursā “Mana vārdnīciņa”  ieguvusi 3.vietu  

( 600 darbu konkurencē) 

 Konkursā “Mazais biznesmenis”  7.-8.klašuu skolēniem – 1.vieta komandai “’Zēni 

biznesā”. 

Gadu gaitā SMU veidošanā skolēniem atbalstu sniegušas skolotājas Larisa 

Flugrāte, Silvija Herca, kā arī sākumskolas skolotāji. 

Skolēni papildus mācībām veidojuši Biznesa plānus un veiksmīgi startējuši 

konkursos, izstrādājuši pētījumus saistītus ar ekonomiku. 

2016.gadā skolēni Katrīna Stepanova, Krists Zeidlers, Kārlis Zatlers un 

Roberts Oskars Komarovskis  konkursā „Jaunais finanšu eksperts” ieguva otro vietu 

valstī. 
 

 

(  

(attēlā – skolotāja Indra Iveta Gaile un skolēnu komanda, foto no skolas muzeja 

krājuma) 



 

Skolēnu mācību uzņēmumi regulāri piedalās reģionālajos SMU tirdziņos. 

Skolēnu radošās idejas ir visdažādākās. Viens no pirmajiem SMU bija skolēnu 

izveidots veikaliņš kādreizējā skolas kinotelpā. Ir bijuši mācību uzņēmumi, kuri 

gatavo kartiņas, ziepes, dažādus aksesuārus, rotaslietas un dizaina priekšmetus. Bijuši 

arī mācību uzņēmumi, kuri sniedz pakalpojumus (matemātikas mācīšana, pasākumu 

apskaņošana). Reģionālajos un valsts mēroga SMU tirdziņos skolēni saņēmuši žūrijas 

un organizētāju balvas gan kā videi draudzīgu produktu ražotāji, gan labāk normētie 

stendi, labākās pārdošanas komandas. Skolēnu mācību uzņēmumi ir neatņemama 

skolas tirdziņu sastāvdaļa.   

 

(attēlā Elva Andersone, Anda Zvingule, Aiga Zālīte un Krista Alute, SMU My Cards 

2010.gadā) 

Lai sekmētu skolas un pašvaldību sadarbību, skolas direktore iedibinājusi 

tradīciju – pagastu pārvalžu vadītāju viesošanās skolā. Reizi gadā uz šo tikšanos tiek 

aicināti to pagastu pārvalžu vadītāji, kuru skolēni mācās Kuldīgas Centra vidusskolā. 

Jāpiebilst, ka skolēnu dzīvesvietas nereti ir ārpus Kuldīgas novada robežām, jo 

daudzu skolēnu izvēli mācīties KCV nosaka Kuldīgas Novada sporta skolas 

piedāvājums. 

 Pagastu pārvalžu vadītājus skolas direktore informē par gada aktivitātēm, skolas 

piedāvājumu un skolēnu sasniegumiem.  



 

Skolas muzikālie kolektīvi 

Neviens skolas pasākums nav iedomājams bez dziesmām un skolas kora un 

ansambļu piedalīšanās. Gadu gaitā skolā darbojušies gan tautisko deju kolektīvi, 

modes dejas, līnijdejotāji, kori, ansambļi. Skolas 5.-9.klašu koris piedalījies Skolēnu 

Dziesmu svētkos  2000. un 2005.gadā. Koncertus papildina vokālo ansambļu 

dziedātās dziesmas. Darbojušies gan jauktie, gan zēnu un meiteņu ansambļi Dažādos 

gados iegūtas godalgotas vietas reģionālajos konkursos „Balsis” un „Lakstīgala”. 

 

( attēlā – skolas kora diriģente Dagnija Šteinberga, skolas direktore un skolēnu grupa 

2005.gada Dziesmu svētkos, foto no skolas muzeja krājuma) 

 

(attēlā 1.-4.klašu koris un skolotāja Ligita Brauna, foto no skolas muzeja krājuma) 



Ar skolotājas Silvas Zālītes ienākšanu skolā aktualizējas folkloras kopas 

darbība. Ja vēl 2000.gadu sākumā skolēniem bija fakultatīvas folkloras stundas, kur 

skolēni skolotājas Silvijas Hercas vadībā iepazina tautas garīgo mantojumu, zīmējot 

latvju rakstus, minot mīklas un izzinot tradīcijas, tad folkloras kopa „Saktiņa” lielāku 

uzmanību pievērš dziesmām, dejām un rotaļām. 

Patīkamus mirkļus skolas vestibilā ne reizi vien sagādājuši skolas dziedošie 

kolektīvi gan Skolotāju dienā, gan aicinot uz svētku mirkli starpbrīdī ieklausīties 

sirsnīgu melodiju skaņās. Īpaši skaistās balss īpašniece Andra Bumbiere arī pēc skolas 

absolvēšanas priecē skolas kolektīvu ar savu dziedājumu. Nevar nepieminēt kuplo 

ģitāristu pulku un Zani Aišpuri, Mārtiņu Rūtenbergu.   

 

 

(attēlā dziedošās meitenes Linda Veltheima, Beāte Herta Kepša, Andra Bumbiere, 

Simona Šternberga un Alīna Ļeonova, foto no skolas muzeja krājuma) 

Skolā darbojies orķestris skolotājas Līgas Jāvaldes vadībā, un darbību turpina 

vokāli instrumentālā grupa Sangritas Upenieces vadībā. 

Par projekta līdzekļiem iegādātie mūzikas instrumenti lieliski noderējuši 

ballīšu organizēšana vidusskolēniem. Vladimirs Djakivs, Valts Gailis un Niklāvs 

Balodis savos mācību gados labprāt spēlējuši saviem skolasbiedriem atpūtas vakarus. 

 



 

( attēlā skolas orķestris, foto no skolas muzeja krājuma) 

 

 

Tehnoloģijas un reprezentācija 

Jau no 2012.gada Latvijas Kultūras akadēmija katru gadu rīko konkursu 

vidusskolēniem „Jaunais kultūras kanons”, kurā jauniešu komandas aicinātas 

prezentēt žūrijai savu viedokli par kultūras vērtībām dažādos laika posmos. Pirmajā 

konkursā skolu pārstāvēja Baiba Podniece, Linda Valkovska un Rebeka Rīna, lai 

pārliecinātu žūriju par sev nozīmīgām kultūras vērtībām valstī un savā pilsētā. 2014.-

2015. mācību gada Kultūras kanona konkursa tēma bija „Kultūras tradīcijas ģimenē”. 

Šajā konkursā ļoti veiksmīgi savu ideju atklāja 12.klases skolnieces Ieva Mediņa un 

Madara Kāle un 11.klases skolniece Annija Dadze. Viņu ideja kopā ar Kultūras 

akadēmijas studentiem Kamillu Kūnu, Pēteri Rozīti un Mārci Slavinski pārtapa 

īsfilmā „Sudraba piņģerota stāsts”. Tas ir stāsts par rokdarbu tradīciju Sokolovsku – 

Mediņu dzimtas piecu paaudžu sieviešu dzīvē. Konkursa finālā 5 īsfilmu autori un to 

varoņi piedalījās konkursa noslēguma pasākumā – filmu pirmizrādē kinoteātrī 

Splendid Palace Rīgā. Komanda saņēma nomināciju – Sievišķīgākā tradīcija. 



 

(attēlā – filmas veidotāju komanda, foto no LKA krājuma) 

 Protams, filmēšanās un televīzija visos laikos ir bijis vilinošs un aizraujošs 

pasākums. Kad tagadējais Ventspils augstskolas students Jurģis Pēteri Eglītis mācījās 

5.klasē, Latvijas televīzijā bija populārs raidījums „Vai esi gudrāks par 

piektklasnieku?”, kurā sabiedrībā zināmi cilvēki sacentās ar piekto klašu skolēniem 

atbildēs uz āķīgiem jautājumiem. Raidījuma vadītājs bija Māris Olte, un viens no 

dalībniekiem KCV 5.klases skolēns Jurģis Pēteris Eglītis. 

Skolēnu iesaistīšanās TV erudīcijas raidījumos turpinās, kad ēterā parādās 

raidījums „Gudrs, vēl gudrāks”. Šajā raidījumā dažādos gados piedalījušies skolēni 

Alise Alma Ābula (uzvarējusi pusfinālā), Gabriela Dūviņa, Kristers Nolle, Katrīna 

Spēkaine, Klāvs Zītars, Toms Raikstiņš, Madara Maija Mančinska, Betija Grabovske, 

Toms Janušs, Patriks Purviņš. Ne vienmēr svarīgākais ir uzvarēt, pieredze ir 

nenovērtējama, un atbildību televīzijas  kameru un skatītāju priekšā var novērtēt tikai 

paši raidījuma dalībnieki. 



 

( attēlā – Alise Alma Ābula, skolotāja Iveta Eglīte un raidījuma „Gudrs, vēl gudrāks” 

vadītāji un dalībnieki, foto no skolas muzeja krājuma) 

Informāciju tehnoloģijas iespēju dēļ informāciju par dažādiem konkursiem un 

iespējām skolēni reizēm atrod ātrāk nekā skolotāji. Katru gadu dažādu klašu skolēni 

iesaistījušies Valsts prezidenta kancelejas izsludinātajā konkursā „Ko es teiktu tautai, 

ja būtu Valsts prezidents”. Viena no skolniecēm, kura uzdevumu labi veikusi 

2012.gadā, bija Paula Tīruma, un tika uzaicināta kopā ar vecākiem pie Valsts 

prezidenta Andra Bērziņa.  (  

ska  

( 

 

 

( att;elā(attēlā Paula Tīruma pie Valsts prezidenta Andra Bērziņa, foto no skolas muzeja 

krājuma  



6.klases skolēns Ernests Vēzis 2013.gada rudenī pieteicās konkursam – 

debatēm ar Eiropas parlamenta deputātu Robertu Zīli un diskutēja par tēmu „Kāpēc 

jāpiedalās Eiropas parlamenta vēlēšanās”. Ernests šajās debatēs līdzās vidusskolēniem 

un studentiem bija jaunākais dalībnieks, bet debatēja drosmīgi un pārliecinoši, balvā 

saņemot braucienu uz Eiropas parlamentu Briselē pie EP deputāta Krišjāņa Kariņa. 

 

( attēlā – Ernests Vēzis debatēs ar EP deputātu Robertu Zīli, foto no skolas muzeja 

krājuma) 

 2004./2005.mācību gada rudenī laikraksta “Diena” organizētajā konkursā 

9.klašu skolēniem “Kas notiek?” mūsu skolas 9.klases skolniece Kitija Birze kļuva 

par šī konkursa uzvarētāju Kurzemē. 

Ne tikai izbraucot no skolas, piedaloties konkursos un pasākumos, skolēni var 

sevi pilnveidot. Arī tas, ka skolā ierodas sabiedrībā zināmi cilvēki vai vienaudži, lai 

stāstītu par savu pieredzi, ir pietiekoši iedvesmojoši. 2010.gadā KCV viesojās Valsts 

prezidents Valdis Zatlers. Ar vidusskolēniem tikušies Ārlietu ministrs Māris 

Riekstiņš, deputāti Solvita Āboltiņa, Krišjānis Kariņš, žurnālists Ansis Bogustovs, 

karavīri, kuri piedalījušies starptautiskajās misijās, fonda „Viegli” pārstāvji, 

reanimatologs Pēteris Kļava, politiķis Artis Pabriks, aktieris Andris Bulis, skolēniem 

organizētas tikšanās ar rakstniekiem, dzejniekiem, piemēram, skolā viesojies Māris 

Rungulis, Viks, Kārlis Vērdiņš un citi. Lai iedvesmotu skolēnus un stāstītu par savu 

dzīves pieredzi, uz tikšanos klases stundu un dažādu mācību priekšmetu ietvaros tiek 

aicināti dažādu profesiju pārstāvji, skolas absolventi. 



Sagaidot Latvijas jubileju,  konkursus dažādu klašu skolēniem organizē skolas 

bibliotekāre Aija Lubiņa. Piemēram, “Vai tu zini, kas ir Latvija?”, “Stūru stūriem tēvu 

zeme”, izstāde “’Latvijai 80”. Bibliotēkā tiek rīkotas izstādes. Sagaidot dzeltenā kaķa 

gadu, skolas bibliotēkā izstāde “Mans kaķis” 1.- 6.klašu skolēniem. Darbi veidoti 

dažādās tehnikās. Skolas bibliotēka organizē konkursus „Čaklais lasītājs” un rosina 

skolēnus iesaistīties bērnu žūrijā. Sagaidot Latvijas simtgadi, skolas bibliotēka 

uzsākusi savdabīgu projektu – „100 mīklas Latvijai”. 

Skolēniem bijusi iespēja izmēģināt savus spēkus skolas avīzes veidošanā. 

2000.gadu sākumā iznākusi  skolas avīze “Karstlapis” , kurā  intervija ar viesskolotāju 

Karlu Bogdanovu, krustvārdu mīklas, interesanti fakti, izraksti no skolēnu darbiem, 

vēlāk tīņu avīze “HOP”,  pēc tam vairākus gadus avīzes nosaukums „Centrafūga”, un 

tās veidošanā iesaistījās skolēni skolotājas Silvijas Hercas vadībā. Skolas avīzes 

“Centrafūga” 1.numurs iznāca 1999.gada decembrī (intervija ar matemātikas 

skolotāju Montu Šīmani, vācu valodas skolotāju Renāti Rībenu, padomi, piparkūku 

receptes, jociņi).  Mainoties un attīstoties tehnoloģijām, avīze vairs neiznāk. 

Gadi aizskrien nemanot, pārmaiņas ir neizbēgamas, un katra nākamā skolēnu 

paaudzes veido skolas dzīvi un ikdienu sev tīkamāku. Jaunākais izaicinājums skolai – 

iesaistīšanās projektā „Kompetenču pieejā balstīta izglītība”, kurā skola ir 100 

pilotskolu skaitā, kuras aprobēs jauno mācību saturu. Ir tradīcijas un vērtības, kuras 

savu aktualitāti cauri laikiem nezaudē, bet papildinoties un mainoties iegūst jaunas 

krāsas, akcentus. 

20. maijā atnākušie skolas absolventi un darbinieki kavēsies atmiņās, atcerēsies, 

kā reiz bija, skanēs skolas himna un trīs maģiskie vārdi - Kopā cenšoties varam! 
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