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P A S Ā K U M U  P L Ā N S  
2017. gada februāris 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

  1 2 3 4 5 

 01.02.-16.02.2017. 

45.Starptautiskā 

bērnu mākslas izstāde 

“Lidice 2017”  
Rīgas domē, 

Rātslaukums 1 

 

01.02.-27.02.2017. 

Kandavas Mākslas un 

mūzikas skolas 

audzēkņu darbu 

izstāde Izglītības 

pārvaldē 

Tiešsaistes 

ekonomikas 

olimpiāde 10.-

12.kl.plkst.10.00 

Kandavas 

internātvidusskolā. 

Skolēni uz olimpiāde 

ierodas 9.30. 

Kandavas novada 

skolēnu –jauniešu 

parlamenta 

sanāksme 

plkst.15.00 jauniešu 

centrā “Nagla 
 

1.02.- 1.05.2017. 

Konkurss Kandavas 

novada skolu 7.-8. 

kl. kolektīviem  

„Esi aktīvs-bez 

atkarībām! 2017” 

2.-3.februāris 

Programmas Award 

jauno vadītāju 

apmācības 

Matemātikas 

olimpiāde 9.-

12.kl. plkst.10.00 

Tukuma Raiņa 

ģimnāzijā 

 

03.02-20.03.2017. 

Datorgrafikas 

darbu  neklātienes 

konkurss 

- izstāde “Bērnu 

ziemas prieki”  
Izglītības pārvaldē 

 

 

 

 

6 7 8 9 10 11 12 

Atklātā latviešu 

valodas un 

literatūras 

olimpiāde 5.-

7.kl.plkst.10.00 

Kandavas 

internātvidusskolā 

Tiešsaistes ķīmijas 

olimpiāde 10.-12.kl. 

plkst.10.00 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā. Skolēni 

uz olimpiādi ierodas 

9.30. 
 

Volejbols 

1997./200.g.dz.zēni, 

meit., 

2001./2002.g.dz.zēni, 

meit. 

plkst.9.30 Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 
 

Kursi bērnu 

nometņu vadītājiem 

bez pieredzes 

"Bērnu nometņu 

vadīšanas un 

organizēšanas 

metodika" (72 

stundas)  

VISC, Strūgu ielā 

Krievu valodas 

(svešvalodas) 

MA vadītāju 

seminārs 

plkst.10.00 

Lomonosova 4, 

409.aud., Rīgā 

 

Kursi bērnu 

  



Zemgales reģiona 

Tautas bumba 

2005./2006.g.dz.zēni, 

meit.plkst.11.00 

Dobeles novads 

Jauno vides 

pētnieku forums 

“Skolēni 

eksperimentē” 
plkst.10.00 

Kandavas 

internātvidusskolā 
 

Kursi bērnu nometņu 

vadītājiem bez 

pieredzes "Bērnu 

nometņu vadīšanas 

un organizēšanas 

metodika" (72 

stundas) VISC, 

Strūgu ielā 4, Rīgā 

4, Rīgā nometņu 

vadītājiem bez 

pieredzes "Bērnu 

nometņu vadīšanas 

un organizēšanas 

metodika" (72 

stundas)  

VISC, Strūgu ielā 

4, Rīgā 

 

Jaunrades deju 

konkurss "Mēs un 

deja" Ogres 

kultūras centrā 

13 14 15 16 17 18 20 

 Atklātā angļu 

valodas olimpiāde 

8.-9.kl.plkst.9.40 

Kandavas 

internātvidusskolā 

 

Zemgales reģiona 

Volejbols 

1997./2000.g.dz.zēni, 

meit.plkst.10.00 

Jelgavas novads 

 

Kursi bērnu nometņu 

vadītājiem bez 

pieredzes "Bērnu 

nometņu vadīšanas 

un organizēšanas 

metodika" (72 

stundas)  

VISC, Strūgu ielā 4, 

Rīgā 

Kandavas Deju 

skolas izrāde 

“Vecīša cimdiņš” 

Kandavas novada 

izglītības iestāžu 

audzēkņiem 
plkst.13.00 

Kandavas kultūras 

namā 

 

Kursi bērnu nometņu 

vadītājiem bez 

pieredzes "Bērnu 

nometņu vadīšanas 

un organizēšanas 

metodika" (72 

stundas)  

VISC, Strūgu ielā 4, 

Rīgā 

Valsts 

diagnosticējošais 

darbs 9.kl. 

dabaszinībās  

 

Atklātā 

matemātikas 

olimpiāde 2.-4.kl. 

plkst.9.40 Kandavas 

internātvidusskolā 
 

Vācu valodas MA 

vadītāju seminārs 

plkst.10.00 Torņa 1, 

Rīgā 
 

45.Starptautiskās 

bērnu mākslas 

izstādes-konkursa 

“Lidice 2017” 

Latvijas kārtas 

noslēguma 

pasākums Rīgā, 

Latviešu biedrības 

Matemātikas 

olimpiāde 5.-

8.kl.plkst.10.00 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

 

Angļu valodas 

MA vadītāju 

seminārs 

plkst.10.00 Strūgu 

4, Rīgā 

  



namā 
 

Kursi bērnu 

nometņu vadītājiem 

bez pieredzes 

"Bērnu nometņu 

vadīšanas un 

organizēšanas 

metodika" (72 

stundas)VISC,  

Strūgu ielā 4, Rīgā 

20 21 22 23 24 25 26 

Vokālās mūzikas 

konkurss 

“Balsis 2017” 
plkst.12.00 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā  

Valsts 

diagnosticējošais 

darbs 8.kl. 

matemātikā 

 

Zemgales reģiona 

Jauno Basketbolistu 

kauss 
2003./2004.g.dz.zēni, 

meit.plkst.10.00 

Kandavas novads 

Valsts 

diagnosticējošais 

darbs 6.kl. latviešu 

valodā 
 

Tiešsaistes 

ģeogrāfijas 10.-

12.kl. olimpiāde 
plkst.10.00 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā. Skolēni 

uz olimpiādi ierodas 

9.30. 

Valsts 

diagnosticējošais 

darbs 3.kl. latviešu 

valodā 

 

Seminārs mūzikas 

skolotājiem plkst 

10.00-15.00 

Tukuma 

2.pamatskolā. 

Lektore Liene 

Batņa – jauno 

mācību kompetenču 

ieviešana mūzikas 

mācīšanā. Dalības 

maksa 5 eiro. 

 

Seminārs interešu 

izglītības iestāžu 

direktoriem un 

pašvaldību interešu 

izglītības 

speciālistiem 

plkst.10.30 VISC, 

Strūgu ielā 4, Rīgā 

Seminārs 

pirmsskolas 

iestāžu vadītājiem 

plkst.10.00 (vieta 

tiks precizēta), Rīgā 

  

27 28 1. 2 3 4 5 



Vācu valodas 

8.kl.olimpiāde 

plkst.10.00 Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

 

Vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas 

izstāde “Latvijas 

toņi un pustoņi”  
27.02-23.03.2017. 

Izglītības pārvaldē 

Valsts 

diagnosticējošais 

darbs 6.kl. 

matemātikā 
 

10.-12.kl.skolēnu 

zinātniski 

pētniecisko darbu 

konference 
plkst.12.00 Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 
 

Zemgales reģiona 

Volejbols 

2001.g.dz.un jaunāki 

plkst.10.00 Jelgavas 

novads. 

Valsts 

diagnosticējošais 

darbs 3.kl. 

matemātika 

 

Skatuves runas un 

mazo formu 

uzvedumu konkurss 

Kandavas novadā 

plkst.10.00 

 Kandavas 

internātvidusskolā 

    

 

Iesūtīt: 

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.lv  

līdz 06.02.2017.skolēnu sarakstus, kuri bez attaisnojoša iemesla kavējuši izglītības iestādi (atbilstoši izstrādātajai kārtībai novadā, uz e pastu 

izglitibas.parvalde@kandava.lv   

līdz 08.02.2017. pieteikumus vokālās mūzikas konkursam “Balsis 2017” elektroniski zigita.karklina@knip.lv 

līdz 10.02.2017. pieteikumu matemātikas 5.- 8.kl.olimpiādei elektroniski izglitibas.parvalde@kandava.lv  

līdz 10.02.2017. pieteikumu angļu  valodas 8.- 9.kl.olimpiādei elektroniski izglitibas.parvalde@kandava.lv     

līdz 10.02.2017. pieteikumu 2.-4.kl. matemātikas olimpiādei elektroniski izglitibas.parvalde@kandava.lv 

līdz 15.02.2017. pieteikumus skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursam elektroniski zigita.karklina@knip.lv 

līdz 16.02.2017. uz skolas veidlapas iesūtīt 10.-12.kl. ZPD tēmas, norādot autoru/s, klasi, sekciju, darba vadītāju/s, prezentācijas veidu 

izglitibas.parvalde@kandava.lv   

līdz 16.02.2017. jāiesniedz vērtēšanai 10.kl.ZPD izvirzītos darbus novada konferencei Izglītības pārvaldē 

līdz 20.02.2017. pieteikumu vācu valodas 8.kl.olimpiādei elektroniski izglitibas.parvalde@kandava.lv    

līdz 20.02.2017. pieteikumu 6.kl.krievu valodas konkursam elektroniski kornelijalace@gmail.com     

līdz 22.02.2017. pieteikumus izstādei “Latvijas toņi un pustoņi” elektroniski zigita.karklina@knip.lv 

līdz 27.02.2017. pieteikumu 2.-4.kl.latviešu val. olimpiādei elektroniski izglitibas.parvalde@kandava.lv       

līdz 28.02.2017. pieteikumu mājturības 6.- 9.kl.meit.olimpiādei elektroniski izglitibas.parvalde@kandava.lv 

līdz 28.02.2017. pieteikumu mājturības 7.- 8.kl. zēni olimpiādei elektroniski izglitibas.parvalde@kandava.lv 
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Iesniegt: 

līdz 01.02.2017. Izglītības pārvaldē darbus  izstādei „ Bērnu ziemas prieki”  

līdz 22.02.2017.Izglītības pārvaldē darbus izstādei “Latvijas toņi un pustoņi” 

  

 

Zināšanai: 

Pieteikšanās  konkursam “Gada jaunietis”  līdz 06.02.2017. 

 

 

Atgādne par eksāmeniem: 

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  

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    

 

 

VISC aicina attiecīgo mācību priekšmetu pedagogus un speciālistus pieteikties 2016./2017.m.g.centralizēto eksāmenu vērtēšanā, aizpildot 

elektroniski anketu VISC mājas lapā līdz 20.02.2017. plkst.16.00 

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

