
APSTIPRINU: 

               Kandavas novada  
               Izglītības pārvaldes vadītāja   
               
                   S.Tiltiņa 

   Kandavā, 2016.gada ____________ 

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

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

1 2 3 4 5 6 7 

Latviešu valodas 

olimpiāde 8.-

9.kl.plkst.10.00 Kandavas 

internātvidusskolā 

 

Skolu atbalsta personāla 

Metodiskās apvienības 
dibināšanas sanāksme 

plkst.13.00 Kandavas 

internātvidusskolā 

 
Konkurss Kandavas 

novada skolu 7.-8. kl. 

kolektīviem „Esi aktīvs-

bez atkarībām! 2016” 

1.02.- 1.05.2016. 

Tautas bumba 

plkst.11.00 

2004./2005.g.dz., 

Dobeles novads 

Ekonomikas 

olimpiāde 10.-12.kl. 
plkst.10.00 

Kandavas 

internātvidusskolā 

Olimpiāde 

tiešsaistes režīmā. 

Skolēni uz olimpiādi 

ierodas plkst 9.30 

 

 

Angļu valodas MA 

skolotāju seminārs 
plkst.10.00, Strūgu 

ielā 4, Rīgā 

Vācu valodas MA 

skolotāju seminārs 
plkst.10.00, Gētes 

institūts, Torņa ielā 1, 

Rīgā 

 

43. starptautiskais 

bērnu mākslas 

konkurss- izstāde „ 

Lidice 2016” 

Latvijas kārta. 

4.02.2016.-

18.02.2016., 

 Rīgas domē, 

Rātslaukums 1 

 
Datorgrafikas darbu 

neklātienes 

konkurss-izstāde 

“Februāris- sveču, 

puteņu, Meteņa 

mēnesis” 

4.02.-29.02.2016. 

Izglītības pārvaldē 

Matemātikas olimpiāde 

9.-12.kl. plkst.10.00 

Kandavas K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

 

Award vadītāju 

resertifikācijas kursi 

plkst. 12:00 VISC, Strūgu 

iela 4, Rīga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 9 10 11 12 13 14 

MA vadītāju seminārs 
plkst.16.00 Kandavas 

novada Izglītības pārvaldē 

Ķīmijas olimpiāde 

9.-12.kl. 
plkst.10.00 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā. 

Olimpiāde 

tiešsaistes režīmā. 

Volejbols 

plkst. 9.30 

1996./1999. g.dz. 

zēni, meitenes 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

 

Bērnu nometņu 

vadīšanas un 

organizēšanas 

metodika- 72 stundu 

kursi nometņu 

vadītājiem bez 

pieredzes 

VISC, Strūgu iela 4, 

Matemātikas olimpiāde 

5.-8.kl. plkst.10.00 

Kandavas K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

 

12.02.2016.-9.03.2016. 

Pirmais radošo darbu 

konkurss „Iepazīsimies – 

  



Skolēni uz 

olimpiādi ierodas 

plkst. 9.30 

Skatuves runas un 

literāro uzvedumu 

konkurss 

Kandavas novadā 

plkst 10.00 

Kandavas 

internātvidusskolā 

 
Pedagogu 

profesionālās 

kompetences 

pilnveides kursu 
"Izglītības 

ilgtspējīgai attīstībai 

integrēšana mācību 

un ārpusstundu 

darbā " 1. nodarbība  

 plkst.10:00 Strūgu 

iela 4, Rīga 

 

Bērnu nometņu 

vadīšanas un 

organizēšanas 

metodika- 72 stundu 

kursi nometņu 

vadītājiem bez 

pieredzes 

VISC, Strūgu iela 4, 

Rīga  

Rīga esam klase bez cigaretēm 

un alkohola!” 

 

Jaunrades deju  konkurss  

„Mēs un deja” plkst.13:00 

Ogres kultūras centrā 

 
Bērnu nometņu vadīšanas 

un organizēšanas 

metodika- 72 stundu kursi 

nometņu vadītājiem bez 

pieredzes 

VISC, Strūgu iela 4, Rīga 

15 16 17 18 19 20 21 

Latviešu valodas un 

literatūras 5.-

7.kl.olimpiāde 
plkst.10.00 Kandavas 

internātvidusskolā 

“Jautrās pasakas” 

6.kl.krievu 

valodas 

pēcpusdiena 

plkst.12 Kandavas 

internātvidusskolā 

 

Volejbols 

plkst.10.00 

1996./1999.g.dz., 

Jelgavas novads  

 

Vokālās mūzikas 

konkurss „Balsis 

2016” plkst. 12.00  

Kandavas 

internātvidusskola 

 
Bērnu nometņu 

vadīšanas un 

organizēšanas 

metodika- 72 stundu 

kursi nometņu 

vadītājiem bez 

Valsts 

diagnosticējošais 

darbs dabaszinībās 

9.kl. 

 

43. starptautiskā 

bērnu mākslas 

konkursa- izstādes „ 

Lidice 2016” 

Latvijas kārtas 

noslēguma 

pasākums plkst.14:00 

VISC Speciālās izglītības 

nodaļas seminārs 

pirmsskolas izglītības 

iestāžu 

vadītājiem/metodiķiem 
plkst.9.30 Privātajā 

pirmsskolas izglītības 

iestādē “Creakids”, 

Dzirnavu iela 29, Rīgā 

(ieeja no pagalma). 

Pieteikties līdz 12.februārim 

pa e pastu 

  



Seminārs 

pašvaldību 

interešu izglītības 

speciālistiem un 

interešu izglītības 

iestāžu direktoriem 

plkst.10:30 VISC, 

Rīga, Strūgu iela  

 

Informatīvs 

seminārs Teātra 

sports skolotājiem 
plkst.10:00 VISC, 

Strūgu iela 4, Rīga 

pieredzes 

VISC, Strūgu iela 4, 

Rīga 

Rīgā, Rīgas Latviešu 

biedrības namā 

 

Bērnu nometņu 

vadīšanas un 

organizēšanas 

metodika- 72 stundu 

kursi nometņu 

vadītājiem bez 

pieredzes 

VISC, Strūgu iela 4, 

Rīga 

mara.liepniece@visc.gov.lv,  

norādot vārdu, uzvārdu, 

personas kodu, amatu, tel, e- 

pastu. Ar daba kārtību var 

iepazīties VISC mājas lapā 

sadaļā “Speciālā izglītība” 

 

Krievu valodas MA 

skolotāju seminārs 
plkst.10.00, Lomonosova 4, 

Rīgā 

 

Informatīvs seminārs 

Award vadītājiem 
plkst.10:00 VISC, Strūgu 

iela 4, Rīga 

 

Bērnu nometņu vadīšanas 

un organizēšanas 

metodika- 72 stundu kursi 

nometņu vadītājiem bez 

pieredzes 

VISC, Strūgu iela 4, Rīga  

22 23 24 25 26 27 28 

Kandavas novada 

Izglītības pārvaldes 

speciālistu vizīte 

Kandavas 

internātvidusskolā 

plkst.9.00 

Valsts 

diagnosticējošais 

darbs matemātikā 

8.kl. 

 

Basketbols. Jauno 

basketbolistu 
kauss plkst.10.00 

2002./2003.g.dz., 

Kandavas novads 

 

Valsts 

diagnosticējošais 

darbs latviešu 

valodā 6.kl. 

 

Angļu valodas 8.-

9.kl.olimpiāde 
plkst.10.00 

Kandavas 

internātvidusskolā 

 

Ģeogrāfijas 

olimpiāde 10.-12.kl. 
plkst.10.00 

Kandavas 

internātvidusskolā. 

Olimpiāde 

tiešsaistes režīmā. 

Valsts 

diagnosticējošais 

darbs latviešu valodā 

3.kl. 

 

Kandavas novada 10.-

12.kl.Skolēnu 

Zinātniski pētniecisko 

darbu konference 

plkst.12.00 Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

Kandavas novada 

izglītības iestāžu vadītāju 

seminārs plkst.10.00 

Kandavas novada Izglītības 

pārvaldē 

Latvijas skolēnu 

LEGO ROBOTIKAS 

konkurss plkst.10:00 

Siguldas pilsētas 

vidusskolā 

A.Kronvalda iela 7, 

Sigulda 

 

mailto:ra.liepniece@visc.gov.lv,
mailto:ra.liepniece@visc.gov.lv,


Skolēni uz olimpiādi 

ierodas plkst 9.30 

 

Kandavas novada 

Skolēnu 

parlamenta 

seminārs 
plkst.15.00 

jauniešu centrā 

„Nagla”     

 

Teātru pulciņu 

vadītāju/režisoru 

profesionālās 

kompetences kursu 

"Teātra uzvedumu 

veidošanas 

pamatuzdevums un 

pamatprincipi" 
3.nodarbība VISC, 

Strūgu iela 4, Rīga 

29 1 2 3 4 5 6 

 Valsts 

diagnosticējošais 

darbs matemātikā 

6.kl. 

Valsts 

diagnosticējošais 

darbs matemātikā 

3.kl. 

 

Jauno vides 

pētnieku forums 

“Skolēni 

eksperimentē” 
plkst.10.00 Kandavas 

internātvidusskolā 

 

   

 

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

līdz 03.02.2016. pieteikumus datorgrafikas izstādei “Februāris- Sveču, puteņu, Meteņa mēnesis” elektroniski: zigita.karklina@knip.lv 

līdz 08.02.2016.skolēnu sarakstus, kuri bez attaisnojoša iemesla kavējuši izglītības iestādi (atbilstoši izstrādātajai kārtībai novadā uz e pastu 

liene.snikvalde@inbox.lv   

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

līdz 10.02.2016. pieteikumus Kandavas novada vokālās mūzikas konkursam “Balsis 2016” elektroniski: zigita.karklina@knip.lv 

mailto:zigita.karklina@knip.lv
mailto:zigita.karklina@knip.lv
mailto:liene.snikvalde@inbox.lv
mailto:liene.snikvalde@inbox.lv
mailto:zigita.karklina@knip.lv


līdz 12.02.2016.pieteikumu 6.kl.krievu valodas pēcpusdienai “Jautrās pasakas” elektroniski uz e pastu liene.snikvalde@inbox.lv  

līdz 15.02.2016.pieteikumu 8.-9.kl.angļu valodas olimpiādei elektroniski  liene.snikvalde@inbox.lv    

līdz 19.02.2016.uz skolas veidlapas iesūtīt 10.-12.kl.ZPD tēmas, norādot autoru/s, klasi, sekciju, darba vadītāju/s, prezentācijas veidu elektroniski 

liene.snikvalde@inbox.lv 

līdz 19.02.2016.jāiesniedz vērtēšanai 10.-12.kl.ZPD izvirzītos darbus novada konferencei Izglītības pārvaldē J.Šnikvaldei (lūdzu ievērot datumu) 

līdz 19.02.2016.pieteikumus jauno vides pētnieku forumam “Skolēni eksperimentē” elektroniski: zigita.karklina@knip.lv 

līdz 22.02.2016.pieteikumu 2.-4.kl.matemātikas olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv   

līdz 24.02.2016.pieteikumus pirmsskolas deju kolektīvu festivālam “Sadejojam Kandavā” elektroniski: zigita.karklina@knip.lv 

līdz 29.02.2016.pieteikumu 2.-4.kl.latviešu valodas olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv    

līdz 29.02.2016.pieteikumu 5.-6.kl.zēnu mājturības olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv   

līdz 29.02.2016.pieteikumu 6.-9.kl.meit. mājturības olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv   

Atgādne par eksāmeniem 

Līdz 02.02.2016 iesniegt nepieciešamos dokumentus 12.kl.skolēnu atbrīvojumiem no valsts pārbaudes darbiem vai centralizētā eksāmena daļām (atbrīvojumi 

11.03.2003 MK not.Nr.112) Izglītības pārvaldē 

No 4.janvāra līdz 24.februārim mutvārdu daļa VPD 3.kl.latviešu valoda 

No 4.janvāra līdz 23.februārim mutvārdu daļa VPD 6.kl.latviešu valoda 

 

Iesniegt: 

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

līdz 03.02.2016. darbu iesniegšana Izglītības pārvaldē datorgrafikas izstādei “Februāris- Sveču, puteņu, Meteņa mēnesis” 

 
 

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     
VISC aicina attiecīgo mācību priekšmetu pedagogus un speciālistus pieteikties 2015./2016.m.g. centralizēto eksāmenu vērtēšanai, aizpildot elektroniski anketu 

VISC mājas lapā līdz 1.martam plkst.16.00 
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