
APSTIPRINU: 

               Kandavas novada  
               Izglītības pārvaldes vadītāja   
               
                   K.Elksnīte 

   Kandavā, 2018.gada 31.janvārī 

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

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

   1 2 3 4 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss " Kas tad tas - Balts!"  

Kandavas novada skolu datorgrafikas darbu neklātienes konkurss "Man' mīļo sirsniņ'!"  

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss " Re-pavasara vēsteši!" 

Pretendentu pieteikšana konkursam “Kandavas novada Gada jaunietis 2017” 

   Mājturības un 

tehnoloģiju 

olimpiāde 8.-9.kl. 
plkst.10.00 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

Zēnu mājturības 

olimpiāde nenotiks 

 

Matemātikas 

olimpiāde 9.-12.kl. 

plkst.10.00 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

 

Starpnovadu 

seminārs izglītības 

iestāžu vadītājiem 

ar IZM vispārējās 

izglītības 

departamenta 

direktora vietnieci 

B.Bašķeri 

Kandavas 

K.MĪlenbaha vsk.  

Plkst. 10.00 

 

Vokālo ansambļu, 

kolektīvu, 

popgrupu festivāls-

skate "No baroka 

līdz rokam" 

1.kārta Kandavas 

novadā 10:00, 

  



norises vieta tiks 

precizēta pēc pieteikumu 

saņemšanas 

5 6 7 8 9 10 11 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde " Kas tad tas - Balts!" Kandavas novada Izglītības pārvaldē 

Kandavas novada skolu datorgrafikas darbu neklātienes konkurss "Man' mīļo sirsniņ'!"  

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss " Re-pavasara vēstneši!" 

Drošāka interneta nedēļa – Kandavas novada izglītības iestādēs tematiskās klases stundas un nodarbības par bērnu un jauniešu drošību interneta vidē 

 Ķīmijas olimpiāde 

10.-12.kl.tiešsaistes 

režīmā. Skolēni 

ierodas 9.40. 

Olimpiādes sākums 

10.00 Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

 

Zemgales reģiona 

Tautas bumba 
2006./2007.g.dz. 

zēni, meit. 

plkst.11.00 Dobeles 

novads 

 

Drošāka interneta 

diena 

Tematiskais 

uzdevums par 

jauniešu drošību 

internetā. 

17:00-19:00 

Kandavas jauniešu 

centrā “Nagla” 

 Krievu valodas 

10.-12.kl.olimpiāde 

plkst.10.00 

Kandavas 

Lauksaimniecības 

tehnikumā 

 

Volejbols 

1998./2001.g.dz. 

2002./2003.g.dz.zē

ni, meit.plkst.9.30 

Kandavas 

k.mīlenbaha 

vidusskolā 

 

Konkursa 

“Kandavas novada 

Gada jaunietis 

2017” pretendentu 

tikšanās ar žūrijas 

komisiju 

12:00  

Kandavas jauniešu 

centrā “Nagla” 

   

  



12 13 14 15 16 17 18 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde " Kas tad tas - Balts!" Kandavas novada Izglītības pārvaldē 

Kandavas novada skolu datorgrafikas darbu neklātienes izstāde "Man' mīļo sirsniņ'!" Kandavas novada Izglītības pārvaldē 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss " Re-pavasara vēstneši!" 

 

Popgrupu festivāls-

konkurss “No 

baroka līdz 

rokam”plkst.12.00 

Talsu BJC 

 

Zemgales reģions 

Volejbols 

1998./2001.g.dz. 

zēni, meit. 

plkst.10.00 Jelgavas 

novads 

 

Starptautiskas 

jauniešu 

pašaudzināšanas 

programmas 

Award 

starptautiskas 

delegācijas 

pieredzes – 

novērtēšanas vizīte 

Kandavas Award 

vienībā 

14:00-17:00 

Kandavas jauniešu 

centrā “Nagla” 

Ēnu diena 2018 

Darba devēju un 

jauniešu sadarbība 

jaunas pieredzes 

gūšanai Kandavas 

novadā 

Vokālās mūzikas 

konkurss "Balsis 

2018" 
1.kārta Kandavas 

novadā 10:00, 
norises vieta tiks 

precizēta pēc 

pieteikumu saņemšanas 

 

Valentīndienas 

pasākums 

17:00 – 19:00 

Kandavas jauniešu 

centrā “Nagla” 

Matemātikas 

olimpiāde 5.-8.kl. 

plkst.10.00 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

 

Seminārs 

pirmsskolas 

izglītības iestāžu 

vadītājiem/metodi

ķiem plkst.10.00 

Cēsu 

internātpamatskolu-

attīstības centrā, 

Cēsīs. Pieteikšanās 

un darba kārtība 

VISC mājas lapā. 

 

Konkursa 

“Kandavas novada 

Gada jaunietis 

2017” 

apbalvošanas 

pasākums  

17:00  

Kandavas novada 

kultūras nama 

mazajā zālē 

  

19 20 21 22 23 24 25 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde " Kas tad tas - Balts!" Kandavas novada Izglītības pārvaldē 

Kandavas novada skolu datorgrafikas darbu neklātienes konkurss "Man' mīļo sirsniņ'!" Kandavas novada Izglītības pārvaldē 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss " Re-pavasara vēstneši!" 

 
Kandavas novada 

pedagoģiski 

Valsts 

diagnosticējošais 

Valsts 

diagnosticējošais 

Skolēnu skatuves 

runas konkurss 
  



medicīniskā 

komisija plkst.15.00 

Kandavas novda IP 

zālē 

 

Zemgales reģions 

Jauno basketbolistu 

kauss 

2004./2005.g.dz.zēni, 

meit. plkst.10.00 

Kandavas novads 

 

darbs latviešu 

valodā 6.kl. 

 

Ģeogrāfijas 

olimpiāde 10.-

12.kl.tiešsaistes 

režīmā. Skolēni 

ierodas 9.40. 

Olimpiādes sākums 

10.00 Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

 

Kandavas novada 

skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu 

konference 

plkst.12.00 Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

darbs latviešu 

valodā 3 .kl. 

1.kārta Kandavas 

novadā 10:00, 
norises vieta tiks 

precizēta pēc pieteikumu 

saņemšanas 

26 27 28     

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde " Kas tad tas - Balts!" Kandavas novada Izglītības pārvaldē 

Kandavas novada skolu datorgrafikas darbu neklātienes konkurss "Man' mīļo sirsniņ'!" Kandavas novada Izglītības pārvaldē 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss " Re-pavasara vēstneši!" 

Vācu valodas 8.kl. 

olimpiāde 

plkst.10.00 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

 

Kandavas novada 

Izglītības pārvaldes 

pārraudzības vizīte 
Kandavas 

internātvidusskolā 

Plkst. 14.00 

Valsts 

diagnosticējošais 

darbs matemātikā 

6.kl. 

 

Zemgales novads 

Volejbols 

2002.g.dz. un 

jaunāki plkst.10.00 

Jelgavas novads 

Valsts 

diagnosticējošais 

darbs matemātikā 

3.kl. 

 

Pirmsskolas deju 

kolektīvu festivāls 

"Sadejojam 

Kandavā" 

 10:00 Kandavas 

kultūras namā 

 

Kandavas novada 

Izglītības pārvaldes 

pārraudzības vizīte 

    



Vānes pamatskolas 

plkst. 13.30 
 

Iesūtīt: 

līdz 06.02.2018.skolēnu sarakstus, kuri bez attaisnojoša iemesla kavējuši izglītības iestādi (atbilstoši izstrādātajai kārtībai novadā, uz e pastu 

liene.snikvalde@inbox.lv)   

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

līdz 11.02.2018. iesūtīt darba tēmas, norādot sekciju, darba autoru/us, klasi, darba vadītājus, 10.-12.kl.skolēnu ZPD un atnest darbus labošanai uz IP L.Šnikvaldei. 

līdz 19.02.2018. pieteikumu 8.kl.vācu valodas olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv  

līdz 08.02.2018. pieteikumu Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2018" 1.kārta Kandavas novadā  elektroniski jcnagla@inbox.lv 

līdz 14.02.2018. pieteikumu Skolēnu skatuves runas konkurss 1.kārta Kandavas novadā elektroniski jcnagla@inbox.lv 

līdz 28.02.2018. pieteikumu Teātru festivāls "...un es iešu un iešu!" 1.kārta Kandavas novadā elektroniski jcnagla@inbox.lv 

līdz 05.02.2018. pieteikumu Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss " Kas tad tas - Balts!" elektroniski jcnagla@inbox.lv, darbu iesniegšana uz vietas 

Kandavas jauniešu centrā “Nagla” 

līdz 09.02.2018. pieteikumu Kandavas novada skolu datorgrafikas darbu neklātienes konkurss "Man' mīļo sirsniņ'!” elektroniski jcnagla@inbox.lv, darbu 

iesniegšana uz vietas Kandavas jauniešu centrā “Nagla” 

līdz 21.02.2018. pieteikumu Pirmsskolas deju kolektīvu festivālam "Sadejojam Kandavā" elektroniski jcnagla@inbox.lv 

līdz 22.02.2018. pieteikumu Vides pulciņu pasākumam jeb vides pētnieku forumam "Zaļš tur, zaļš šur, zaļš it visur!" elektroniski jcnagla@inbox.lv 

līdz 05.02.2018. pieteikumus pretendentiem konkursam “Kandavas novada Gada jaunietis 2017 ” elektroniski jcnagla@inbox.lv  

līdz 05.03.2018. pieteikumu konkursam “Audzināšanas pasākumu ideju tirdziņš” elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv  

  

Atgādne par eksāmeniem: 

līdz 05.03.2018.iesniegt nepieciešamos skolēnu atbrīvojumiem no valsts pārbaudes darbiem (atbrīvojumi 11.03.2003 MK noteikumi Nr.112) Izglītības pārvaldē 

līdz 23.02.2018. līdz plkst.16.00 VISC mājas lapā piesakās CE vērtētāji 

 

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 

 

Uzmanību! 

Tuvākajā laikā tiks publicēta informācija knip.lv (būs arī skolu e-pastos) par sekojošiem pasākumiem: 

Ikgadējais atkarību profilakses pasākums skolēniem - Konkurss Kandavas novada skolu 7. - 8. klašu kolektīviem „Esi aktīvs - bez atkarībām! 2017” 

 Par teātra mākslas un teātra sporta meistarklasi skolēniem, kas norisināsies pēc Teātra festivāla “... un es iešu un iešu!” š.g. 7.martā 

 Par Kandavas jauniešu centra “Nagla” izbraukuma pasākumiem Cēres, Vānes, Zantes, Zemītes un Matkules jauniešiem februāra mēnesī 
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