
 

APSTIPRINU: 

               Kandavas novada  Izglītības pārvaldes vadītāja  
                

                   S.Tiltiņa 
   Kandavā, 2016.gada ____________ 

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

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

 1 2 3 4 5 6 
 Valsts 

diagnosticējošais 

darbs matemātikā 

6.kl. 
 

Minibasketbols 

2005./2006.g.dz.zēni, 

meit. plkst.9.30 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 
 

Volejbols 

1996./1999.g.dz. 

plkst.10.00 

Jelgavas novads 

Valsts 

diagnosticējošais 

darbs matemātikā 

3.kl. 
 

Jauno vides 

pētnieku forums 

„Skolēni 

eksperimentē” 

plkst.12.00 
Kandavas 

internātvidusskolā 
 

Kursi izglītības 

iestāžu vadītājiem 

3.nodarbība 

plkst.9.00 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

Atklātā Kandavas 

novada 2.-

4.kl.matemātikas 

olimpiāde plkst.10.35 

Kandavas 

internātvidusskolā 

 

 

Kursi izglītības 

iestāžu vadītājiem 

4.nodarbība 

plkst.9.00 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

Valsts 42.latviešu valodas 

olimpiāde 10.-12.kl. 

plkst.10.00, Rīgā 

 

Kursi izglītības iestāžu 

vadītājiem 5.nodarbība 

plkst.9.00 Kandavas 

K.Mīlenbaha vidusskolā 

 

5.-9. klašu tautas deju 

kolektīvu radošais 

pasākums "Lecam pa 

vecam, lecam pa 

jaunam", Mālpils kultūras 

namā 

 

 

 

7 8 9 10 11 12 13 

Atklātā Kandavas 

novada 5.-6.kl. 

mājturības un 

tehnoloģiju (zēnu) 

olimpiāde plkst.10.00 

Kandavas K.Mīlenbaha 

vidusskolā  
 

Atklātā Kandavas 

novada 6.-9.kl. 

mājturības un 

tehnoloģiju (meit.) 

olimpiāde plkst.10.00 

Kandavas K.Mīlenbaha 

vidusskolā  

Kandavas novada 

Izglītības pārvaldes 

speciālistu vizīte 

Kandavas novada 

Zantes pamatskolā 

plkst.9.00 

 

Valsts 

diagnosticējošais 

darbs dabaszinībās 

6.kl. 

 

Drošie un veiklie 

2005./2006.g.dz. 

plkst.11.00 

Pirmsskolas deju 

kolektīvu festivāls 

“Sadejojam 

Kandavā” 

plkst.11.00 

Kandavas kultūras 

namā 
 

Konkurss Kandavas 

novada skolu  7.-8. 

klašu kolektīviem 

„Esi aktīvs – bez 

atkarībām!2016” 

Pirmā radošo 

darbu konkursa 

Atklātā Kandavas 

novada 2.-

4.kl.latviešu valodas 

olimpiāde plkst.10.35 

Kandavas 

internātvidusskolā 

 

Vokālās mūzikas 

konkurss “Balsis 

2016” Zemgalē 

plkst. 13:00 Tukums 

5.-9. klašu tautas deju 

kolektīvu radošais 

pasākums "Lecam pa 

vecam, lecam pa 

jaunam" -Viļķenes 

kultūras namā 

  



 Bauskas novads darbu iesūtīšana 

Kandavas novada 

Izglītības pārvaldē 

14 15 16 17 18 19 20 

Seminārs 

vispārizglītojošo skolu 

speciāliem pedagogiem 

plkst.10.00, Valsts 

pedagoģiski medicīniskās 

komisijas telpās, Merķeļa 

ielā 11, Rīgā. Pieteikšanās 

elektroniski 

anita.falka@visc.gov.lv , 

norādot skolu, vārdu, 

uzvārdu, amatu, tālr., e- 

pastu. Sīkāka informācija 

VISC mājas lapā. 

 

Tautas deju skolotāju 

profesionālās 

kompetences pilnveides 

maksas kursi „Jaunākās 

metodes bērnu deju 

mācību programmu 

veidošanā, tradicionālās 

kultūras mantojuma 

saglabāšanā” 

14. - 18.marts Rīga, deju 

studija"Dzirnas", Lācplēša 

iela 106 
 

Konkurss Kandavas 

novada skolu  7.-8. klašu 

kolektīviem „Esi aktīvs – 

bez atkarībām!2016” 

Otrais radošo darbu 

konkurss “Mums 

izdodas!” 

15.03.-18.04.2016. 

Skolas saņem CE 

darbus (angļu valoda, 

krievu valoda) 

Kandavas novada 

Izglītības pārvaldē no 

8.30 
 

Centralizētais 

eksāmens angļu 

valodā 

 

Padomes sēde AK 

priekšsēdētājiem 

plkst.10.00 Tukumā, 

Talsu iela 4, 

Konferenču zāle 
 

Minibasketbols 

2005./2006.g.dz. 

plkst.10.00 Ķekavas 

novads 
 

Kandavas novada 

skolu datorgrafikas 

darbu neklātienes 

konkurss 

„Šūpojies, Lieldienu 

saulīte!”, 

vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas 

izstāde  

„Lieldienu stāsts” 

15.03-12.04.2016. 

izglītības pārvaldē 

Centralizētais 

eksāmens angļu 

valodā 

 

Kursi bērnu tiesību 

aizsardzības jomā, 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā (laiks 

tiks precizēts) 
 

Pieredzes apmaiņas 

seminārs vides 

interešu izglītības 

koordinatoriem 

Jūrmalas Bērnu un 

jauniešu interešu 

centrs, Zemgales 

iela 4, Jūrmala-

pārcelts uz 

23.03.2016. 
 

Teātru pulciņu 

vadītāju/režisoru 

profesionālās 

kompetences kursu 

"Teātra uzvedumu 

veidošanas 

pamatuzdevums un 

pamatprincipi" 

4.nodarbība 

16.-17.marts VISC, 

Strūgu iela 4, Rīga 

Centralizētais 

eksāmens krievu  

 (svešvaloda)valodā 

 

Centralizētais 

eksāmens angļu 

valodā 

 

Atbalsta personāla 

MA seminārs 
plkst.11:00 Kandavas 

internātvidusskolā 

 

Pirmsskolas skolotāju MA 

seminārs plkst.9.00 

Kandavas pilsētas 

pirmsskolas izglītības 

iestādē “Zīļuks” 

ATCELTS 
 

Ģeogrāfijas skolotāju 

seminārs – kursi Jelgavā. 
Izbraukšana no KIVS 

plkst.8.00 

 

Kursi bērnu tiesību 

aizsardzības jomā, 

Kandavas 

internātvidusskolā (laiks 

tiks precizēts) 

  

21 22 23 24 25 26 27 

Valsts 22.vēstures 

olimpiāde 

9.kl.plkst.10.00, Rīgā 

 

Valsts 56.ķīmijas 

olimpiāde 9.-

12.kl.plkst.10.00, 

Rīgā 

Valsts 56.ķīmijas 

olimpiāde 9.-

12.kl.plkst.10.00, 

Rīgā 

Valsts 56.ķīmijas 

olimpiāde 9.-

12.kl.plkst.10.00, 

Rīgā 

Lielā Piektdiena Lieldienas Lieldienas 

mailto:anita.falka@visc.gov.lv


Kursi izglītības iestāžu 

vadītājiem 6.nodarbība 

plkst.9.00 Kandavas 

K.Mīlenbaha vidusskolā 

 

Kandavas novada 

skolu Karjeras 

diena 2016” 

plkst.11.00, 

Jauniešu centrā 

„Nagla „ 

Tiek aicināti 

Kandavas novada 

skolu skolēni un viņu 

skolotāji. 
 

 

Zemgales reģiona 

10.-12.kl.skolēnu 

zinātniski 

pētniecisko darbu 

konference 

plkst.10.00 Jelgavā 
 

Atklātā Kandavas 

novada 1.- 9.kl. 

vizuālās mākslas 

olimpiāde 

plkst.10.00 

Kandavas Mākslas 

un mūzikas skolā 

Pieredzes apmaiņas 

seminārs vides 

interešu izglītības 

koordinatoriem 

Jūrmalas Bērnu un 

jauniešu interešu 

centrs, Zemgales 

iela 4, Jūrmala 
 

Mūsdienu deju 

radošais konkurss 

Zemgalē 

Jelgavas Kultūras 

namā 

28 29 30 31    

Lieldienas Seminārs 

novadu/pilsētu 

audzināšanas darba 

koordinatoriem 

VISC, Strūgu iela 4, 

Rīga 

Valsts 

diagnosticējošais 

darbs ķīmijā vai 

fizikā 11.kl.  (skolas 

kārto pēc izvēles) 
 

Seminārs sporta 

skolotājiem 

“Orientēšanās 

sporta pamati 

sporta stundās” 

plkst.10.00 Talsu 

Kristīgajā vidusskolā. 

Pieteikties līdz 

29.martam 

aigars@lof.lv vai 

Atklātā Kandavas 

novada 7.-

8.kl.krievu valodas 

olimpiāde 

plkst.10.00 Kandavas 

internātvidusskolā 

   

mailto:aigars@lof.lv


t.27037985 
 

Kandavas novada 

vispārizglītojošo 

skolu koru un 

ansambļu skate un 

muzikālo kolektīvu 

festivāls 

plkst.11.00 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

 

 

Iesūtīt:   
līdz 07.03.2016.skolēnu sarakstus, kuri bez attaisnojoša iemesla kavējuši izglītības iestādi (atbilstoši izstrādātajai kārtībai novadā uz e pastu 

liene.snikvalde@inbox.lv   

līdz 07.03.2016.pieteikumu 1.-9.kl.vizuālās mākslas olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv 

līdz 09.03.2016. „Esi aktīvs – bez atkarībām!2016”-Pirmā radošo darbu konkursa darbu iesūtīšana elektroniski: zigita.karklina@knip.lv 

līdz 11.03.2016. pieteikumus datorgrafikas darbu izstādei “Šūpojies, Lieldienu saulīte!” elektroniski: zigita.karklina@knip.lv 

līdz 11.03.2016. pieteikumus vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādei „Lieldienu stāsts” elektroniski: zigita.karklina@knip.lv 

līdz 14.03.2016. anketas Konkursam par solistu un duetu koncerta nosaukumu elektroniski: pakalnspaleja@inbox.lv un zigita.karklina@knip.lv  

 līdz 21.03.2016.uz skolas veidlapas iesūtīt 5.-9.kl.PD tēmas, norādot autoru/s, klasi, sekciju, darba vadītāju/s, prezentācijas veidu elektroniski 

liene.snikvalde@inbox.lv 

līdz 21.03.2016.jāiesniedz vērtēšanai 5.-9.kl.PD izvirzītos darbus novada konferencei Izglītības pārvaldē J.Šnikvaldei (lūdzu ievērot datumu) 

līdz 21.03.2016.pieteikumu 5.-6.kl.angļu valodas olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv 

līdz 21.03.2016.pieteikumus Kandavas novada vispārizglītojošo skolu koru un ansambļu skatei un muzikālo kolektīvu festivālam- zigita.karklina@knip.lv  

līdz 24.03.2016.pieteikumus Kandavas novada skolu teātru skatei elektroniski: zigita.karklina@knip.lv 

līdz 01.04.2016.pieteikumu 8.kl.bioloģijas olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv    

līdz 04.04.2016.pieteikumu 7.kl.informātikas olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv   

līdz 06.04.2016.pieteikumu 8.kl.fizikas olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv   

 

Atgādne par eksāmeniem 

Līdz 09.03.2016 iesniegt nepieciešamos dokumentus 9.kl.skolēnu atbrīvojumiem no valsts pārbaudes darbiem (atbrīvojumi 11.03.2003 MK not.Nr.112) Izglītības 

pārvaldē. 

Valsts pārbaudes darbu un diagnosticējošo darbu kopsavilkuma tabulas septiņu darba dienu laikā nosūtīt uz VISC un Izglītības pārvaldi elektroniski 

liene.snikvalde@inbox.lv . 

 

Iesniegt: 

Līdz 11.03.2016. darbu iesniegšana Izglītības pārvaldē vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādei „Lieldienu stāsts” 

Līdz 11.03.2016. darbu iesniegšana Izglītības pārvaldē datorgrafikas izstādei “Šūpojies, Lieldienu saulīte!” 
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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     

http://visc.gov.lv/talakizglitiba/vispizgl/info.shtml
http://visc.gov.lv-/
http://www.izm.gov.lv/lv/pedagogiem/pedagogu-profesionala-pilnveide
http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/maseminari

