
APSTIPRINU: 

               Kandavas novada  
Izglītības pārvaldes vadītāja 

_____________S.Tiltiņa 
        Kandavā, 2017.gada 1.martā. 

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

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

  1 2 3 4 5 

27.02.-22.03.2017. 

Vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas 

darbu izstāde " 

Latvijas toņi un 

pustoņi" 

Izglītības pārvaldē 

 Valsts 

diagnosticējošais 

darbs matemātikā 

3.kl. 

 

1.02.- 1.05.2017.  

Konkurss Kandavas 

novada skolu 7.-8. kl. 

kolektīviem   

„Esi aktīvs-bez 

atkarībām! 2017” 

Krievu valodas 

pasākums 

"Jautrās 

pasakas" 6.kl. 

plkst.12.00 

Kandavas 

internātvidusskolā 

 

Vokālās mūzikas 

konkurss "Balsis 

2017" Kurzemē 

Saldus mūzikas un 

mākslas skolā 

plkst. 12.00 

5.-9. un 7.-9. 

klašu tautas deju 

kolektīvu 

pasākums 

"Lecam pa 

vecam, lecam pa 

jaunam" 
Saldus novada 

Kalnu vidusskolā 

plkst. 11.00 

 

 

6 7 8 9 10 11 12 

Skatuves runas un 

mazās formas 

uzvedumu 

konkurss 

Kandavas novadā  

Kandavas 

internātvidusskolā 

plkst.10.00 

Valsts diagnosticējošais 

darbs dabaszinībās 6.kl. 

 

Zemgales reģiona  

Minibasketbols 

2006./2007.g.dz.meit.zēni, 

Salaspils novads 

Mājturības 6.-

9.kl.(meit.) 

olimpiāde plkst.10.00 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

 

Mājturības 7.-

8.kl.(zēni) olimpiāde 
plkst.10.00 Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

 

Atklātā  

sākumskolas 

latviešu valodas 

2.-4.kl.olimpiāde 
plkst.9.40 

Kandavas 

internātvidusskolā 

Valsts 

matemātikas 

olimpiāde 9.-

12.kl., Rīgā  

 

12.02.- 9.03.2017. 

Pirmais radošo 

darbu konkurss 

"Iepazīsimies- 

Valsts 

matemātikas 

olimpiāde 9.-

12.kl., Rīgā 

 

Informatīvs 

seminārs Award 

vadītājiem 

VISC Strūgu iela 

4, Rīga plkst. 

10.00 

  



esam klase bez 

cigaretēm un 

alkohola" 
projektā "Esi 

aktīvs- bez 

atkarībām! 2017" 

13 14 15 16 17 18 19 

Pedagogu 

profesionālās 

pilnveides kursi 

(1.nodarbība) 

"Skolēnu 

pilsoniskās 

līdzdalības 

sekmēšana 

audzināšanas 

procesā" Saldus 

Jaunatnes atpūtas un 

iniciatīvu centrs 

"Šķūnis"plkst. 10.00 

 

13.-17. marts 

Tautas deju 

kolektīvu 

profesionālās 

kompetences 

pilnveides 36 

stundu kursi 

A.Daņiļeviča deju 

skola "Dzirnas" 

Lāčplēša iela106 

Rīga 

Centralizētais eksāmens 

angļu valodā 12.kl. 

 

Skolas eksāmena 

materiālus saņem IP no 

plkst.8.00-8.30 

 

14.-17. marts 

Programmas Award 

piedzīvojumu ceļojumu 

uzraugu un novērtētāju 

apmācības  

Kandavas 

multifunkcionālais 

jaunatnes iniciatīvu centrs 

"Nagla" 

Centralizētais 

eksāmens angļu 

valodā 12.kl 

 

Skolu Atbalsta 

personāla MA 

seminārs par stresa 

menedžmentu  
plkst.11.00 Kandavas 

internātvidusskolā 

Lektore Signe Ezeriņa  

Centralizētais 

eksāmens krievu 

valodā 12.kl 

 

Padomes sēde AK 

priekšsēdētājiem 
plkst.10.00 

Tukuma Domē 

sēžu zālē 

  

20 21 22 23 24 25 26 

03.02-20.03.2017.  

Datorgrafikas darbu  

neklātienes 

konkurss- izstāde  

“Bērnu ziemas 

prieki”   

22.03-20.04.2017.  

Datorgrafikas darbu  

neklātienes konkurss-

izstāde 

 “Ola te, ola tur, tikai 

zaķa nav nekur”  

Zemgales reģiona 

skolēnu zinātniski 

pētnieciskā 

konference 
plkst.10.00 Jelgavā, 

Svētes 33. 

Atklātā vizuālās 

mākslas  

olimpiāde 1.-

9.kl.plkst.10.00 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

Kandavas 

novada izglītības 

iestāžu vadītāju 

seminārs 

plkst.10.00 IP 

  



Izglītības pārvaldē  
  
 

 Izglītības pārvaldē  
  
22.03.-25.04.2017. 

Vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas darbu 

izstāde " Lieldienas un 

pavasari sagaidot" 

Izglītības pārvaldē 

 

 

Angļu valodas 

olimpiāde 10.-12.kl. 
plkst.10.00 Tukuma 

vakara un neklātienes 

vidusskolā 

 

Pedagogu 

profesionālās 

pilnveides kursi 

(1.nodarbība) 

"Skolēnu pilsoniskās 

līdzdalības 

sekmēšana 

audzināšanas 

procesā" 
Talsu novada Bērnu 

un jauniešu centrs 

 plkst.10.00 

 

22.-24.marts 

Kursi bērnu 

nometņu vadītājiem 

ar pieredzi (36 

stundas) VISC Strūgu 

iela 4, Rīga 

 

Deju festivāls 

pirmsskolas deju 

kolektīviem 
"Sadejojam 

Kandavā" 

Kandavas kultūras 

namā plkst.11.00 

vidusskolā 

27 28 29 30 31   

 Kandavas novada 

vispārizglītojošo skolu 

koru, ansambļu skate un 

muzikālo kolektīvu 

Kandavas novada IP 

speciālistu vizīte 

Cēres pamatskolā 

plkst.9.00 

Valsts 

diagnosticējošais 

darbs ķīmijā vai 

fizikā 11.kl.  

Skatuves runas 

un mazās formas 

uzvedumu 

konkurss 

  



festivāls  
Kandavas  

internātvidusskolā 

plkst.11.00 

 

Pirmsskolas skolotāju 

izbraukuma seminārs 

uz centru 

''Dardedze" 
Izbraukšana no IP 

plkst.9.00 

 

Atklātā krievu 

valodas 

olimpiāde 7.-

.8.kl.plkst.10.00 

Kandavas 

internātvidusskolā 

Kurzemē 

Talsu Bērnu un 

jauniešu centrā 

plkst 10.30 

Iesūtīt: 

līdz 01.03.2017. atskaites par februāri konkursā "Esi aktīvs-bez atkarībām! 2017"  elektroniski: zigita.karklina@knip.lv  

līdz 09.03.2017.  pirmā radošo darbu konkursa "Iepazīsimies- esam klase bez alkohola un cigaretēm!"darbus projektā “Esi aktīvs- bez atkarībām! 2017” 

elektroniski: zigita.karklina@knip.lv  

līdz 06.03.2017.skolēnu sarakstus, kuri bez attaisnojoša iemesla kavējuši izglītības iestādi (atbilstoši izstrādātajai kārtībai novadā, uz e pastu 

izglitibas.parvalde@kandava.lv   

līdz 09.03.2017. pieteikumu vizuālās mākslas  1.- 9.kl.olimpiādei elektroniski izglitibas.parvalde@kandava.lv  

līdz 10.03.2017. pieteikumus pirmsskolas deju kolektīviem deju festivālam "Sadejojam Kandavā" elektroniski zigita.karklina@knip.lv  

līdz 17.03.2017.  pieteikumus vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādei "Lieldienas un pavasari sagaidot" elektroniski zigita.karklina@knip.lv  

līdz 20.03.2017. pieteikumu krievu valodas 7.- 8.kl..olimpiādei elektroniski izglitibas.parvalde@kandava.lv 

līdz 20.03.2017. pieteikumus datorgrafikas izstādei “Ola te, ola tur, tikai zaķa nav nekur” elektroniski  zigita.karklina@knip.lv  

līdz 20.03.2017. pieteikumu skolu koru un ansambļu skatei un muzikālo kolektīvu festivālam elektroniski pakalnspaleja@inbox.lv un zigita,karklina@knip.lv  

līdz 27.03.2017. uz skolas veidlapas iesūtīt 5.-9  .kl. PD tēmas, norādot autoru/s, klasi, sekciju, darba vadītāju/s, prezentācijas veidu 

izglitibas.parvalde@kandava.lv   

līdz 27.03.2017. jāiesniedz vērtēšanai 5.-9.kl.PD izvirzītos darbus novada konferencei Izglītības pārvaldē 

līdz 27.03.2017. pieteikumu angļu  valodas 5.-6..kl.olimpiādei elektroniski izglitibas.parvalde@kandava.lv    

līdz 27.03.2017. pieteikumu ģeogrāfijas 7.kl.olimpiādei elektroniski izglitibas.parvalde@kandava.lv    

līdz 29.03.2017. pieteikumus Kandavas novada skolu teātru skatei elektroniski:   zigita.karklina@knip.lv  

līdz 31.03.2017. pieteikumu 8.kl.bioloģijas. olimpiādei elektroniski izglitibas.parvalde@kandava.lv       

līdz 06.04.2017. uz skolas veidlapas iesūtīt 2.- 4.kl. PD tēmas, norādot autoru/s, klasi, sekciju, darba vadītāju/s, prezentācijas veidu izglitibas.parvalde@kandava.lv   

Iesniegt: 

līdz 17.03.2017. Izglītības pārvaldē darbus  izstādei „ Lieldienas un pavasari sagaidot”.  

līdz 20.03.2017. Izglītības pārvaldē darbus izstādei “Ola te, ola tur, tikai zaķa nav nekur.” 

 Atgādne par eksāmeniem: 

līdz 09.03.2017. iesniegt nepieciešamos dokumentus  atbrīvojumiem no valsts pārbaudes darbiem  (atbrīvojumi 11.03.2003 MK noteikumi Nr.112) Izglītības 

pārvaldē  

 

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 
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