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     Vecgada diena! 

 

LAIMĪGU JAUNO 

2017.GADU! 

 
2 3 4 5 6 7 8 

līdz 10.janvārim 

45. Starptautiskā 

bērnu mākslas 

izstāde-konkurss 

„Lidice 2017” 

Kandavas novada 

posms izglītības 

iestādēs, darbu 

iesniegšana Izglītības 

pārvaldē, tēma 

 „Ceļojumi” 
 

Vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas 

pulciņu darbu izstāde 

„Ziemas noskaņas”,  

datorgrafikas darbu 

neklātienes konkurss-

izstāde “Mazās 

sniegpārsliņas stāsts” 

līdz 31.janvārim 

Izglītības pārvaldē 

Kandavas novada 

izglītības iestāžu 

vadītāju 

izbraukuma 

seminārs plkst.10.00 

 

Seminārs skolu 

atbalsta 

personālam 

plkst.11.00 

Kandavas 

internātvidusskolā 
 

līdz 15.februārim 

darbu sagatavošana  

vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas 

konkursam-izstādei 

“Latvijas toņi un 

pustoņi”  

Kandavas novada 

izglītības iestādēs 

 Kandavas novada 

10.-12.kl.skolēnu 

tikšanās ar ES 

parlamenta 

deputātu Krišjāni 

Kariņu plkst.10.30 

Kandavas 

internātvidusskolā  
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 līdz 10.janvārim 

45. Starptautiskās 

Drošie un veiklie  

2006./2007.g.dz.zēni, 
 Vēstures 

9.kl.olimpiāde 

  



bērnu mākslas 

izstādes-konkursa 

„Lidice 2017” 

darbu iesniegšana 

Izglītības pārvaldē 

meitenes 
plkst.9.30 Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā.  

plkst.10.00 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 
 

Vēstures 

12.kl.olimpiāde 

plkst.10.00 

Zemgales 

vidusskolā, Slampē 

16 17 18 19 20 21 22 

Latviešu valodas un 

literatūras 11., 12. 

kl. olimpiāde 

plkst.10.00 Tukuma 

3.pamatskolā, Lielajā 

ielā 18 
 

16.-18.01.2017.  darbu 

iesniegšana 

starptautiskajai bērnu 

mākslas izstādei 

„Lidice 2017”   
Bērnu un jauniešu 

centrā „Rīgas Skolēnu 

pils” 

Pedagoģiski 

medicīniskā 

komisija plkst.10.00 

 

Zemgales reģiona 

Oranžā bumba 

2001./2002.g.dz.zēni, 

meitenes 

plkst.10.00 Ķekavas 

novadā 

 Krievu valodas 

olimpiāde 10.-12.kl. 
Kandavas 

internātvidusskolā 

plkst.10.00 

Fizikas olimpiāde 

9.-12.kl. tiešsaistes 

režīmā Kandavas 

internātvidusskolā 

plkst. 10.00.Skolēni 

ierodas 9.30. 

Fizikas skolotāju 

seminārs 

plkst.10.00  
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 Kandavas novada 

Izglītības pārvaldes 

darbinieku vizīte 

Vānes pamatskolā 

plkst.9.00 

 

Zemgales reģiona 

Oranžā bumba 

2005./2006.g.dz.zēni, 

meitenes plkst.10.00 

Kandavas  novadā 

Latviešu 

tautasdziesmu 

sadziedāšanās 

festivāls solistiem 

“Mana 

tautasdziesma” 

plkst.11.00 

 Cēres pamatskolā 

Glītrakstīšanas 

olimpiāde 2.-4.kl. 

Kandavas 

internātvidusskolā 

plkst.9.40 
 

Seminārs mūzikas 

skolotājiem 
plkst.10.00-15.00 

Tukuma 

2.pamatskolā. 

Lektore Liene 

Batņa, kura izstrādā 

   



jauno Mūzikas 

mācīšanas 

metodiku. Dalības 

maksa 5.00-5.50  

30 31 1. 2. 3. 4. 5. 

Latviešu valodas un 

literatūras olimpiāde 

8.-9.kl.plkst.10.00 

Kandavas 

internātvidusskolā 

Zemgales reģiona 

Vidusskolas kauss 

basketbolā 

1997./2000.g.dz.zēni, 

meitenes plkst.10.00 

Ķekavas  novadā 

Konkurss Kandavas 

novada skolu 7.-8. 

kl. kolektīviem 

„Esi aktīvs-bez 

atkarībām! 2017” 

1.02.- 1.05.2017. 

 

3. -28.februāris 

Datorgrafikas 

darbu neklātienes 

konkurss-izstāde 

“Bērnu ziemas 

prieki” 

Izglītības pārvaldē 

  

 

Iesūtīt: 

līdz 02.01.2017.pieteikumu vēstures 9.kl. olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv  

līdz 06.01.2017.aizpildītu tabulu par 1.pusgada mācību rezultātiem elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv (tabula nosūtīta dir.vietn.) 

līdz 10.01.2017. starptautiskajai bērnu mākslas izstādei-konkursam „Lidice 2017” iesniegto darbu sarakstu – pieteikumu elektroniski zigita.karklina@knip.lv 

līdz 10.01.2017. pieteikumu krievu valodas 10.- 12.kl.olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv  

līdz 16.01.2017. pieteikumu 2.- 4.kl.glītrakstīšnas olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv  

līdz 18.01.2017. pieteikumu 8.-9.kl.latviešu  valodas un literatūras olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv 

līdz 18.01.2017. pieteikumu festivālam “Mana tautasdziesma” elektroniski zigita.karklina@knip.lv 

līdz 27.01.2017.pieteikumus jauno vides pētnieku forumam “Skolēni eksperimentē” elektroniski: zigita.karklina@knip.lv 

līdz 30.01.2017. pieteikumu 5.-7.kl.latviešu  valodas un literatūras olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv   

līdz 01.02.2017. pieteikumu – iesniegto darbu sarakstu datorgrafikas izstādei „ Bērnu ziemas prieki” elektroniski: zigita.karklina@knip.lv 

no 01.02.2017.-05.02.2017. pieteikumu 7.-8.klašu kolektīvu konkursam “Esi aktīvs- bez atkarībām! 2017” elektroniski: zigita.karklina@knip.com 
 

Iesniegt: 
līdz 10.01.2017. darbu iesniegšana Izglītības pārvaldē starptautiskajai bērnu mākslas izstādei-konkursam „Lidice 2017”  

līdz 01.02.2010. Izglītības pārvaldē darbus  izstādei „ Bērnu ziemas prieki”  
  

 

Zināšanai: 

Sākot ar 2016.gada 5.decembri līdz 2017.gada 6.janvārim skolas reģistrē skolēnus tiešsaistes 9.-12.kl.fizikas 67. olimpiādei. 

Sākot ar 2016.gada 5.decembri līdz 2017.gada 24.janvārim skolas reģistrē skolēnus tiešsaistes 9.-12.kl.ķīmijas 58.olimpiādei. 

Sākot ar 2016.gada 16.decembri līdz 2017.gada 18.janvārim skolas reģistrē skolēnus tiešsaistes 10.-12.kl.ekonomikas 18.olimpiādei. 

Sākot ar 2017.gada 4.janvāri līdz 2017.gada 8.februārim skolas reģistrē skolēnus tiešsaistes 10.-12.kl.ģeogrāfijas 34.olimpiādei. 
 
 

Atgādne par eksāmeniem: 

līdz 2017.gada 15.janvārim skolas reģistrē skolēnus valsts pārbaudes darbiem VPIS1 CE, VPIS2  necentralizētos VPD un diagnosticējošos darbus. Pieteikums 

uzskatāms par pabeigtu, ja tas nosūtīts un tā statuss ir “Pieteikts” 
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līdz 2017.gada 17.janvārim iesniegt pieteikumu uz skolas veidlapas CE angļu valodā un krievu valodā darba vadītājus, mutvārdu daļas intervētājus, norādot 

skolēnu skaitu Izglītības pārvaldē J.Šnikvaldei. 

līdz 02.02.2017.iesniegt nepieciešamos dokumentus 12.kl.skolēnu atbrīvojumiem no valsts pārbaudes darbiem vai no centralizētā eksāmena daļām (atbrīvojumi 

11.03.2003 MK noteikumi Nr.112) Izglītības pārvaldē J.Šnikvaldei 

no 5.janvāra līdz 22.februārim mutvārdu daļa VPD DD 3.kl.latviešu valoda. 

no 5.janvāra līdz 21.februārim mutvārdu daļa VPD DD 6.kl.latviešu valoda. 
 

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

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