
APSTIPRINU: 

               Kandavas novada  
               Izglītības pārvaldes vadītāja   
               
                   S.Tiltiņa 

   Kandavā, 2015.gada ____________ 

P AS ĀK U M U    P L ĀN S  
2016. gada janvāris 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

4 5 6 7 8 9 10 

  Kandavas novada 

izglītības stratēģijas sēde 

plkst.15.00 Kandavas 

novada izglītības pārvaldē 

1.-4.kl.pasākums „Es 

atgriežos Ziemassvētku 

pasakā” plkst.10.00 

Kandavas 

internātvidusskolā 

 

Drošie un veiklie 

2005./2006.g.dz.plkst.9.30 

Kandavas K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

Datorikas mācību 

programmu 

aprobācijā 

iesaistīto skolu 

pārstāvju un 

informātikas un 

programmēšanas 

pamatu skolotāju 

MA vadītāju 

seminārs 

plkst.10.00 LU 

Lielajā aulā, Raiņa 

bulvārī 19, Rīgā. 

Pieteikšanās līdz 

7.01.2016.VISC 

mājas lapā sadaļā 

MA vadītāju 

semināri. 

 

 

11 12 13 14 15 16 17 

līdz 11.01.2016. 

darbu iesniegšana 

Izglītības pārvaldē 

starptautiskajai bērnu 

mākslas izstādei 

„Lidice 2016”   
 

Zemgales 

reģiona 

basketbols 

2000./2001.g.dz. 

Oranžā bumba 
plkst.10.00 

Ķekavas novads 

Kandavas novada 

izglītības pārvaldes 

speciālistu vizīte Cēres 

pamatskolā plkst.10.00 

 

Drošie un veiklie 

2005./2006.g.dz.plkst.9.30 
Kandavas K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

Vēstures 9.kl.un 

12.kl.olimpiāde 
plkst.10.00 Kandavas 

K.Mīlenbaha vidusskolā 

līdz 15.01.2016.-

izstādei “Lidice 

2016” no Kandavas 

novada iesniedzamo 

darbu saraksta 

iesūtīšana  

elektroniski VISC 

  

18 19 20 21 22 23 24 

Latviešu valodas un 

literatūras 11.-

Zemgales 

reģiona 

Angļu valodas olimpiāde 

10.-12.kl.plkst.10.00 
Glītrakstīšanas 

olimpiāde 2.-

Kandavas novada 

izglītības iestāžu 

  



12.kl.olimpiāde 
plkst.10.00 Kandavas 

internātvidusskolā 

 

18.-20.01.2016.  
darbu iesniegšana 

starptautiskajai bērnu 

mākslas izstādei 

„Lidice 2016”   
Bērnu un jauniešu 

centrā „Rīgas 

Skolēnu pils” 

basketbols 

2004./2005.g.dz. 

Oranžā bumba 
plkst.10.00 

Kandavas 

novads 

Kandavas 

internātvidusskolā 

 

Konkursa “Gada 

jaunietis 2015” 
pretendentu pieteikšana 

jauniešu centrā “Nagla” 

līdz plkst.17.00  

4.kl.plkst.9.40 Kandavas 

internātvidusskolā 

vadītāju seminārs 

plkst.10.00 Kandavas 

novada izglītības 

pārvaldē 

 

Pirmsskolas 

skolotāju pieredzes – 

apmaiņas 

izbraukuma 

seminārs uz 

Tukuma PII 

„Pepija” (laiks tiks 

precizēts) 

25 26 27 28 29 30 31 

Kandavas novada 

izglītības pārvaldes 

speciālistu vizīte 
Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

plkst.12.00 

Zemgales 

reģiona 

basketbols 

1996./1999.g.dz. 

Vidusskolu 

kauss 
plkst.10.00 

Ķekavas novads 

Latviešu tautasdziesmu 

sadziedāšanās „Mana 

tautasdziesma” 

plkst.10.00 

Zemītes pamatskolā  

Fizikas 9.-12.kl.olimpiāde 

tiešsaistes režīmā 

plkst.10.00.Kandavas 

internātvidusskolā. 

Dalībnieki uz olimpiādi 

ierodas 9.30. Seminārs 

fizikas skolotājiem 

plkst.10.00 

Krievu valodas 10.-

12.kl.olimpiāde 

plkst.10.00 Kandavas 

internātvidusskolā 

 

Konkursa „Gada 

jaunietis 2015” 

noslēguma 

pasākums 
plkst.17.00 Kandavas 

novada jauniešu 

centrā „Nagla” 

  

       

 

Iesūtīt:   
līdz 08.01.2016.skolēnu sarakstus, kuri bez attaisnojoša iemesla kavējuši izglītības iestādi (atbilstoši izstrādātajai kārtībai novadā uz e pastu 

liene.snikvalde@inbox.lv   
 

līdz 04.01.2016.pieteikumu vēstures 9.kl. olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv  

līdz 04.01.2016.pieteikumu vēstures 12.kl.olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv  

līdz 08.01.2016.aizpildītu tabulu par 1.pusgada mācību rezultātiem elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv (tabula tiks nosūtīta skolām) 

līdz 11.01.2016 pieteikumu latviešu valodas un literatūras 11.un 12.kl.olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv  

līdz 11.01.2016.pieteikumu 2.-4.kl.glītrakstīšanas olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv  

līdz 11.01.2016.pieteikumu 10.-12.kl.angļu valodas olimpiādei elektroniski liene.snikvalde2inbox.lv  

līdz 18.01.2016.pieteikumu 10.-12.kl.krievu valodas olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv  
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līdz 18.01.2016.pieteikumu 8.-9.kl.latviešu valodas un literatūras olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv  

līdz 20.01.2016.pieteikumu 9.-12.kl.matemātikas olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv  

līdz 29.01.2016.pieteikumu 5.-8.kl.matemātikas olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv  

līdz 08.02.2016.pieteikumu 5.-7.kl.latviešu valodas olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv  

 

līdz 11.01.2016. pieteikumu- starptautiskajai bērnu mākslas izstādei „Lidice 2016” iesniegto darbu sarakstu  elektroniski zigita.karklina@knip.lv 

līdz 13.01.2016. latviešu tautasdziesmu sadziedāšanās “Mana tautasdziesma” pieteikumus elektroniski: zigita.karklina@knip.lv   

līdz 30.01.2016. skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa pieteikumus elektroniski: zigita.karklina@knip.com 

no 01.02.2016.-05.02.2016. pieteikšanās 7.-8.klašu kolektīvu konkursam “Esi aktīvs- bez atkarībām! 2016” elektroniski: zigita.karklina@knip.com 

 

Iesniegt: 
līdz 11.01.2016. darbu iesniegšana Izglītības pārvaldē starptautiskajai bērnu mākslas izstādei „Lidice 2016”   

līdz 12.02.2016. Apņemšanās veidlapu iesniegšana Izglītības pārvaldē konkursam “Esi aktīvs- bez atkarībām! 2016”    

 

 

Atgādinājums: no 2015.gada 1.decembra līdz 2016.gada 15.janvārim skolas reģistrē skolēnus valsts pārbaudes darbiem VPIS sistēmā 

 
 

Informācija:   Informācija  par  pedagogu tālākizglītības piedāvājumu VISC mājas  lapā – http://visc.gov.lv/talakizglitiba/vispizgl/info.shtml ,  

http://visc.gov.lv e-mācību vide; 

 http://www.izm.gov.lv/lv/pedagogiem/pedagogu-profesionala-pilnveide,   

http://mii.lv/ 

            Informācija par plānotajiem mācību priekšmetu MA  vadītāju semināriem VISC mājas lapā - http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/maseminari     
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