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               Izglītības pārvaldes vadītāja   
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   Kandavā, 2017.gada 29.decembrī 

P A S Ā K U M U  P L Ā N S  
2018. gada janvāris 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

     30 31 

      VECGADA VAKARS 
1 2 3 4 5 6 7 

Datorgrafikas izstāde “Rāmais ziemas miers” Kandavas novada Izglītības pārvaldē 

Vizuālā Izstāde “Klusie, tumšie vakari” Kandavas novada Izglītības pārvaldē 

Neklātienes radošo darbu konkurss “Kas tad tas? Balts!” 

46. starptautiskās bērnu mākslas konkurss “LIDICE 2018” Kandavas novadā 

Laimīgu Jauno 

gadu! 
 

Kandavas novada 

skolotāju 

seminārs/praktikum

s par mācību jomu 

aktualitātēm 
plkst.10.00. 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā. 

Pirmsskolas 

skolotājiem laiks 

tiks paziņots 

atsevišķi/ 

Kandavas novada 

Jauniešu forums 

2018 plkst.10.00-

24.00 Jauniešu 

centra zālē 

Kandavas novada 

Jauniešu forums 

2018 plkst.10.00-

19.00 Jauniešu 

centra zālē. Kafija 

ar politiķi. 
  

8 9 10 11 12 13 14 

Datorgrafikas izstāde “Rāmais ziemas miers” Kandavas novada Izglītības pārvaldē 

Vizuālā Izstāde “Klusie, tumšie vakari” Kandavas novada Izglītības pārvaldē 

Neklātienes radošo darbu konkurss “Kas tad tas? Balts!” 

46. starptautiskās bērnu mākslas konkurss “LIDICE 2018” Kandavas novadā 

Kandavas Deju 

skolas  izrāde” 

Kraukšķītis’’ 
plkst.11.00 

Kandavas Kultūras 

namā 

 

Kandavas Deju 

skolas  

izbraukuma izrāde 

uz Ventspili. 
Izbraukšana 8.00. 

 

 

Vēstures 9.kl.un 

12.kl. olimpiāde 
plkst. 10.00 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

  



Drošie un veiklie 

2007./2008.g.dz. 

zēni, meit. 
plkst.9.30 Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

15 16 17 18 19 20 21 

Datorgrafikas izstāde “Rāmais ziemas miers” Kandavas novada Izglītības pārvaldē 

Vizuālā Izstāde “Klusie, tumšie vakari” Kandavas novada Izglītības pārvaldē 

Neklātienes radošo darbu konkurss “Kas tad tas? Balts!” 

46. starptautiskās bērnu mākslas konkurss “LIDICE 2018” Kandavas novadā 

Latviešu valodas 

un literatūras 8.-

9.kl.olimpiāde 
plkst.10.00 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskola 

Zemgales reģiona 

basketbols. Oranžā 

bumba.2002./2003. 

g.dz. Kandavas 

novads 

 

Pedagoģiski 

medicīniskās 

komisijas 
speciālistu 

pieņemšana izpētei  

http://knip.lv/pedag

ogiski_mediciniska_

komisija1    

ES Dabaszinātņu 

olimpiādes atlase 
plkst.10.00 

Kandavas 

internātvidusskolā 

 Fizikas 9.-12.kl. 

olimpiāde tiešsaistes 

režīmā plkst.10.00 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā. Skolēni 

ierodas plkst.9.30. 

  

22 23 24 25 26 27 28 

Datorgrafikas izstāde “Rāmais ziemas miers” Kandavas novada Izglītības pārvaldē 

Vizuālā Izstāde “Klusie, tumšie vakari” Kandavas novada Izglītības pārvaldē 

Neklātienes radošo darbu konkurss “Kas tad tas? Balts!” 

 Zemgales reģiona 

basketbols. Oranžā 

bumba.2006./2007. 

g.dz. Ikšķiles 

novads 

 

Pedagoģiski-

medicīniskā 

komisija 

 Festivāls solistiem 

“Mana 

tautasdziesma” 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

 

Izglītības iestāžu 

vadītāju seminārs  

Plkst. 10.00 

Izglītības pārvaldē. 

 

Seminārs 

vispārizglītojošo 

skolu direktoru 

vietniekiem 

plkst.10.00 Rīgā, 

  

http://knip.lv/pedagogiski_mediciniska_komisija1
http://knip.lv/pedagogiski_mediciniska_komisija1
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plkst.14.00 

Kandavas novada IP 

Merķeļa ielā 11. 

Sīkāka informācija 

VISC. Pieteikšanās 

anita.falka@visc.go

v.lv 

29 30 31 1 2 3 4 

Datorgrafikas izstāde “Rāmais ziemas miers” Kandavas novada Izglītības pārvaldē 

Datorgrafikas neklātienes darbu konkurss “Man’ mīļo sirsniņ’!” 

Vizuālā Izstāde “Klusie, tumšie vakari” Kandavas novada Izglītības pārvaldē 

Neklātienes radošo darbu konkurss “Kas tad tas? Balts!” 

Latviešu valodas 

un literatūras 11.-

12.kl.olimpiāde 
plkst.10.00 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskola. Skolēni 

ierodas 9.30. 

Zemgales reģiona 

basketbols. 

Vidusskolu kauss. 
1998./2001. g.dz. 

Ķekavas novads 

Ekonomikas 10.-

12.kl. olimpiāde 
tiešsaistes režīmā 

plkst.10.00 Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā. Skolēni 

ierodas plkst.9.30. 

 

Latviešu tautas 

dziesmu dziedāšanas 

sacensības skolu 

jaunatnei 

“Lakstīgala 2018” 
Kurzemē, Kuldīgā 

visc.gov.lv 

Mājturības un 

tehnoloģiju un 

mājsaimniecības 

8.-9.kl. un 10.-

12.kl. plkst.10.00 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

 

Matemātikas 9.-

12.kl.olimpiāde 

plkst.10.00 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

  

 

Iesūtīt: 

līdz 05.01.2018.skolēnu sarakstus, kuri bez attaisnojoša iemesla kavējuši izglītības iestādi (atbilstoši izstrādātajai kārtībai novadā, uz e pastu 

liene.snikvalde@inbox.lv)   

līdz 10.01.2018.pieteikumu vēstures 9.kl. un 12.kl.olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv  

līdz 10.01.2018.pieteikumu 8.-9.kl.latviešu valodas un literatūras olimpiādei liene.snikvalde@inbox.lv  

līdz 15.01.2018.aizpildītu tabulu par 1.pusgada mācību rezultātiem elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv (tabula nosūtīta dir.vietn.) 

līdz 19.01.2017. starptautiskajai bērnu mākslas izstādei-konkursam „Lidice 2017” iesniegto darbu sarakstu – pieteikumu elektroniski jcnagla@inbox.lv 

līdz 22.01.2018. pieteikumu mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības 8.-9.kl., un 10.-12.kl. olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv  

līdz 23.01.2018. pieteikumu 9.- 12.kl.gmatemātikas olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv  

līdz 29.01.2018. pieteikumu 10.-12.kl.krievu valodas olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv 

līdz 05.02.2018. pieteikumu 5.-8.kl.matemātikas olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv   

līdz 17.01.2017. pieteikumu festivālam “Mana tautasdziesma” elektroniski jcnagla@inbox.lv 

līdz 02.02.2017. pieteikumu neklātienes radošo darbu konkursam “Kas tad tas? Balts!” elektroniski jcnagla@inbox.lv 
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Zināšanai: 

Sākot ar 2017.gada 5.decembri līdz 2018.gada 9.janvārim skolas reģistrē skolēnus tiešsaistes 9.-12.kl.fizikas 68. olimpiādei. 

Sākot ar 2018.gada 8.janvára līdz 2018.gada 23.janvārim skolas reģistrē skolēnus tiešsaistes 9.-12.kl.ķīmijas 59.olimpiādei. 

Sākot ar 2017.gada 22.decembri līdz 2018.gada 17.janvārim skolas reģistrē skolēnus tiešsaistes 10.-12.kl.ekonomikas 19.olimpiādei. 

Sākot ar 2017.gada 5.decembri līdz  2018.gada 15. janvārim skolas reģistrē skolēnus tiešsaistes 11.-12.kl.latviešu valodas un literatūras olimpiādei. 
 

 

Atgādne par eksāmeniem: 

līdz 2018.gada 15.janvārim skolas reģistrē skolēnus visus valsts pārbaudes darbus un diagnosticējošos darbus VPIS.  Pieteikums uzskatāms par pabeigtu, ja tas 

nosūtīts un tā statuss ir “Pieteikts” 

līdz 2018.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 01.02.2018.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 8.janvāra līdz 21.februārim mutvārdu daļa VPD DD 3.kl.latviešu valoda. 

no 8.janvāra līdz 20.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 

Informācija par jauniešu centra Nagla plānotajām aktivitātēm katrā mēnesī pieejama šeit - http://jcnagla.lv/menesu_plani 

 

http://visc.gov.lv/talakizglitiba/vispizgl/info.shtml
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/maseminari
http://jcnagla.lv/menesu_plani

