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               Kandavas novada  
               Izglītības pārvaldes vadītāja   
               
                   K.Elksnīte 

   Kandavā, 2018.gada 28.februārī 

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

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

   1 2 3 4 

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

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

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

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi Kandavas novada izglītības iestādēs  
Eiropas sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 

   

Kandavas novada  

jauno vides 

pētnieku forums 

„ Skolēni 

eksperimentē” 

Plkst. 10:00  

Zemītes tautas namā 

 

“Balsis 2018” 

II kārta jeb 

reģionālais 

konkurss, 

Plkst. 13:00 

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

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

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde "Re-pavasara vēstneši!" Kandavas novada Izglītības pārvaldē 

Datorgrafikas neklātienes darbu konkurss “Olu karaliene” 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi Kandavas novada izglītības iestādēs  
Eiropas sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 



Kandavas novada 

izglītības iestāžu 

vadītāju seminārs  

Plkst. 11.00 

Izglītības pārvaldē 

Valsts 

diagnosticējošais 

darbs 

6.kl.dabaszinībās 

 

Zemgales reģions 

Minibasketbols 
2007./2008.g.dz.meit.

, zēni plkst. 10.00 

Salaspils novads 

Teātru festivāls 

“...un es iešu un 

iešu!” 

Plkst. 10:00 –  

Teātru skate jeb  

I kārta Kandavas 

novadā; 

Plkst. 11:00 –  

Teātru meistarklase 

ar improvizācijas un 

teātra sporta amata 

pratējiem; 

* vieta tiks 

precizēta pēc 

pieteikumu 

saņemšanas 

Valsts 

matemātikas 

olimpiāde, 
plkst.10.30 Rīgas 

Valsts 1.ģimnāzijā, 

Raiņa bulv.8, Rīga 

 

Izglītības 

pārvaldes 

speciālistu vizīte 

Zantes pamatskolā 

Plkst. 9.00 

 

 

Valsts 

matemātikas 

olimpiāde, 
plkst.10.30 Rīgas 

Valsts 1.ģimnāzijā, 

Raiņa bulv.8, Rīga 

 

Valsts latviešu 

valodas un 

literatūras 11.-

12.kl.olimpiāde, 
plkst.11.00 LU 

Humanitāro zinātņu 

fakultātē, Rīga 

Valsts krievu 

valodas olimpiāde, 
plkst.11.00 Rīgas 

Valsts 3.ģimnāzijā, 

Grēcinieka iela 10, 

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

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

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde "Re-pavasara vēstneši!" Kandavas novada Izglītības pārvaldē 

Datorgrafikas neklātienes darbu konkurss “Olu karaliene” 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi Kandavas novada izglītības iestādēs  
Eiropas sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 

Kandavas novada 

skolotāju seminārs 

– ideju tirdziņš 

’’Labākais klases 

audzināšanas 

pasākums’’ 

plkst.11.00 

Kandavas 

internātvidusskolā 

Centralizētais 

eksāmens angļu 

valodā 

 

Skolas CE darbus 

saņem IP no 8.30 
 

Pedagogu 

profesionālās 

kvalifikācijas 

pilnveides A daļas 

kursi par 

izglītojamo 

audzināšanu " Tas 

ko daru šodien, ir 

 Centralizētais 

eksāmens angļu 

valodā 

Centralizētais 

eksāmens angļu 

valodā 

 

Centralizētais 

eksāmens krievu 

valodā 

 

VISC organizētas 

apmācības 

Starptautiskās 

jauniešu 

pašaudzināšanas 

programmas 

Award 

piedzīvojumu 

VISC organizētas 

apmācības 

Starptautiskās 

jauniešu 

pašaudzināšanas 

programmas 

Award 

piedzīvojumu 

ceļojuma 

novērtētājiem un 

uzraugiem 

Kandavas MJIC 

“Nagla” telpās 

VISC organizētas 

apmācības 

Starptautiskās 

jauniešu 

pašaudzināšanas 

programmas 

Award 

piedzīvojumu 

ceļojuma 

novērtētājiem un 

uzraugiem 

Kandavas MJIC 

“Nagla” telpās 

 



tas, ko saņemšu 

rīt" 

(8 akadēmiskās 

stundas) 

Kandavas 

K.Mīlenbaha vsk. 

Laiks tiks precizēts 

 

VISC 

informatīvais 

seminārs 

Starptautiskās 

jauniešu 

pašaudzināšanas 

programmas 

Award vadītājiem 

(Kandavas Award 

vienības pārstāvis 

no jauniešu centra) 

ceļojuma 

novērtētājiem un 

uzraugiem 

Kandavas MJIC 

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

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

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde "Re-pavasara vēstneši!" Kandavas novada Izglītības pārvaldē 

Datorgrafikas neklātienes darbu konkurss “Olu karaliene” 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi Kandavas novada izglītības iestādēs  
Eiropas sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 

Valsts latviešu 

valodas un 

literatūras 8.-9.kl. 

olimpiāde 

plkst.11.00 

O.Kalpaka Rīgas 

Tautas daiļamata 

pamatskolā, 

Skrindu iela 1, 

Rīga 

  Koru konkurss  

„Dziesmai būt!” 

I kārta Kandavas 

novadā 

Plkst. 10:00 –  

* vieta tiks 

precizēta pēc 

pieteikumu 

saņemšanas 

 

Valsts 9.kl. 

vēstures olimpiāde 

plkst.10.00 LU 

Vēstures un 

filozofijas fakultātē, 

Aspazijas bulv.5 
 

Zemgales reģiona 

skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu 

konference 

  



plkst.10.00 LLU, 

Jelgavā 

 

Seminārs 

vispārizglītojošo 

skolu atbalsta 

komandu 

speciālistiem 

plkst.10.00, 

Jelgavas 

1.internātpamatsk

olā, Institūtu ielā 

4. Pieteikties un 

sīkāka informācija 

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

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

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde "Re-pavasara vēstneši!" Kandavas novada Izglītības pārvaldē 

Datorgrafikas neklātienes darbu konkurss “Olu karaliene” 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi Kandavas novada izglītības iestādēs  
Eiropas sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 

  Kandavas novada 

ansambļu skate – 

festivāls 

plkst.11:00 

* vieta tiks 

precizēta pēc 

pieteikumu 

saņemšanas 

Izglītības 

pārvaldes 

speciālistu vizīte 

Cēres pamatskolā 

Plkst. 10.00 

   

 

Iesūtīt: 

līdz 28.02.2018. pieteikumu teātra festivālam “...un es iešu un iešu!” elektroniski jcnagla@inbox.lv 

līdz 02.03.2018. pieteikumu vizuālās mākslas konkursam “Pavasara vēstneši” elektroniski jcnagla@inbox.lv 

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

līdz 06.03.2018.skolēnu sarakstus, kuri bez attaisnojoša iemesla kavējuši izglītības iestādi (atbilstoši izstrādātajai kārtībai novadā, uz e pastu 

liene.snikvalde@inbox.lv)   

līdz 15.03.2018. pieteikumu koru konkursam “Dziesmai būt” I kārtai Kandavas novadā elektroniski jcnagla@inbox.lv 

līdz 21.03.2018. pieteikumu Kandavas novada ansambļu skatei – festivālam elektroniski jcnagla@inbox.lv 

mailto:jcnagla@inbox.lv
mailto:jcnagla@inbox.lv
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mailto:jcnagla@inbox.lv
mailto:jcnagla@inbox.lv


līdz 29.03.2018. pieteikumu vizuālās mākslas konkursam “Visa dieva radībiņa” I kārtai Kandavas novadā elektroniski jcnagla@inbox.lv 

līdz 30.03.2018. pieteikumu datorgrafikas konkursam “Olu karaliene” elektroniski jcnagla@inbox.lv 

 15.03.2018. atskaites datums tiem, kuri piedalās Konkursā Kandavas novada skolu 7. - 8. klašu kolektīviem „Esi aktīvs - bez atkarībām! 2017” 

  

 

 

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 

 

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: 

Nolikums un informācija par Kandavas novada ansambļu skati – festivālu; 

Nolikums un informācija par datorgrafikas neklātienes darbu konkursu “Olu karaliene”; 

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