
 

APSTIPRINU: 

               Kandavas novada  Izglītības pārvaldes vadītāja  
                

                   S.Tiltiņa 
   Kandavā, 2016.gada ____________ 

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

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

    1. 2 3 
  Konkurss Kandavas 

novada skolu  7.-8. 

klašu kolektīviem 

„Esi aktīvs – bez 

atkarībām!2016” 

01.02.-01.05.2016. 

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 

Kandavas novada 

izglītības iestāžu 

vadītāju seminārs 

plkst.9.30 Kandavas 

novada Izglītības 

pārvaldē 

 

 

Valsts 21.krievu 

valodas olimpiāde 

10.-12.kl. 

plkst.10.00, Rīgā 

 

4 5 6 7 8 9 10 

Valsts 42.latviešu 

valodas olimpiāde 8.-

9.kl. plkst.10.00, Rīgā 

Zemgales reģions 

Drošie un veiklie 

2005./2006.g.dz.  
plkst.11.00, Bauskas 

novads 

Kurzemes reģiona 

Skatuves runas un 

mazo formu 

uzvedumu 

konkurss -2.kārta, 

plkst.10.00 

Kandavas kultūras 

namā 
 

Kandavas novada 

atklātā 5.-

6.kl.angļu valodas 

olimpiāde 
plkst.10.00 

Kandavas 

internātvidusskolā 

Kandavas novada 5.-

9.kl. pētniecisko 

darbu konference 
plkst.12.00 Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

Izglītības pārvalžu 

vadītāju seminārs (laiks un 

vieta tiks precizēti) 

 

Konkursa “Solis gleznā” 

apmācību seminārs 

skolotājiem plkst.11.00, 

Baznīcas ielā 22/24, Rīgā 

 

Interešu izglītības 

vizuālās un vizuāli 

plastiskās mākslas 

pulciņu pedagogu 

metodisko darbu izstāde-

konkurss “Manas mājas” 

Kurzemē 

Talsu Bērnu un jauniešu 

centrs, Talsi 

  

11 12 13 14 15 16 17 

Kandavas novada 

skolu teātru skate  
plkst. 11.00 

Zemgales reģions 

Florbols 

2002./2003.g.dz.  

Pilotprojekta CE 

fizikā plkst.10.00 

Kandavas 

Kandavas novada 2.-

4.kl. pētniecisko 

darbu konference 

Kandavas novada atklātā 

pirmsskolas olimpiāde 

“Zini vai mini” plkst.9.30 

  



 Kandavas K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

plkst.10.00, Tukuma 

novads 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

 

Kandavas novada 

atklātā 

8.kl.bioloģijas 

olimpiāde 
plkst.10.00 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

 

Kursi izglītības 

iestāžu vadītājiem 

7.nodarbība 
plkst.9.00 Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

 

Bērnu nometņu 

vadīšanas un 

organizēšanas 

metodika- 72 

stundu kursi 

nometņu 

vadītājiem bez 

pieredzes 

13.-15.aprīlis VISC, 

Strūgu iela 4, Rīga 

plkst.10.00 Kandavas 

internātvidusskolā 

vidusskolā 

 

Kandavas novada 

atklātā 

7.kl.informātikas 

olimpiāde plkst.10.00 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

 

Kursi izglītības 

iestāžu vadītājiem 

8.nodarbība 
plkst.9.00 Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

 

Valsts 

33.ģeogrāfijas 

olimpiāde 

plkst.10.00, Rīgā 
 

Kandavas novada 

skolu datorgrafikas 

darbu neklātienes 

konkurss 

„Dūc kukainīši” , 

izstāde Izglītības 

pārvaldē 

Kandavas pilsētas 

pirmsskolas izglītības 

iestādē “Zīļuks” 

 

Kursi izglītības iestāžu 

vadītājiem 9.nodarbība 
plkst.9.00 Kandavas 

K.Mīlenbaha vidusskolā 

 

Valsts 33.ģeogrāfijas 

olimpiāde plkst.10.00, 

Rīgā 
 

 

18 19 20 21 22 23 24 

Kandavas novada 

Izglītības pārvaldes 

speciālistu vizīte 

Kandavas K.Mīlenbaha 

vidusskolā plkst 11.00 

 

Kandavas novada 

atklātā 7.kl.ģeogrāfijas  

olimpiāde plkst.10.00 

Kandavas 

internātvidusskolā 

Kandavas novada 

izglītības iestāžu 

vadītāju 

izbraukuma 

seminārs uz 

Lietuvu 
 

Direktoru vietnieku 

mācību darbā 

izbraukuma 

seminārs uz Vānes 

Kandavas novada 

atklātā 8.kl.fizikas 

olimpiāde 
plkst.10.00 

Kandavas 

internātvidusskolā 

 

Kandavas novada 

izglītības iestāžu 

vadītāju 

izbraukuma 

Kandavas novada 

7.kl.matemātikas 

konkurss “Kopā 

gudrāk’’ plkst.12.00 

Cēres pamatskolā 

Latvijas 2.-4.klašu koru 

konkurss "Tauriņu balsis" 

Kurzemē 

plkst.11:00 Talsu Valsts 

ģimnāzija, Brīvības iela 29, 

Talsi 

Valsts 40.zinātniski 

pētniecisko darbu 

konference, Rīgā 

Valsts 40.zinātniski 

pētniecisko darbu 

konference, Rīgā 



 

Konkurss Kandavas 

novada skolu  7.-8. klašu 

kolektīviem „Esi aktīvs – 

bez atkarībām!2016” 

Otrais radošo darbu 

konkurss “Mums 

izdodas!” 

15.03.-18.04.2016. 

 

No 18.04.-22.04.novada 

DD mūzikā 4.kl. 

 

No 18.04.-30.04.novada 

darbs latviešu valodā 8.un 

11.kl.  

 

pamatskolu. 

Izbraukšana no IP 

8.15. 

 
Zemgales reģions 

Futbols 7:7  
plkst.10.00, Jelgavas 

pilsēta novads 

 

Bērnu nometņu 

vadīšanas un 

organizēšanas 

metodika- 72 

stundu kursi 

nometņu 

vadītājiem bez 

pieredzes 
19.-21.aprīlis VISC, 

Strūgu iela 4, Rīga 

seminārs uz 

Lietuvu 

 
Deju festivāla 

"Latvju bērni 

danci veda" 

novadu/pilsētu 

programmu 

koordinatoru un 

ielu koncertu 

kolektīvu vadītāju 

seminārs 

VISC, Strūgu iela 4, 

Rīga 

 

25 26 27 28 29 30 1 

IZM Izglītības pārvalžu 

vadītāju seminārs Rīga, 

Vaļņu iela 2,  plkst 11.00 

 

No 25.04.-

30.04.simulācijas ieskaite 

9.kl. krievu valodā  

 

No 25.04.-30.04.angļu 

valodas lasīšanas prasmes 

pārbaude 7.kl. 

Zemgales reģions 

Orientēšanās 

plkst.11.00, Jelgavas  

novads 

 

Skolēnu deju 

festivāls“Sadejojam 

Kandavā” 

plkst.10.30 

Kandavas kultūras 

namā 

Latviešu valodas 

MA izbraukuma 

seminārs uz Liepāju 

plkst.14.00 

Skolēnu- solistu un 

duetu koncerts 

“Raibā virpulī” 

plkst. 16.00 

Kandavas kultūras 

namā 

  Darba svētki! 

 

Iesūtīt:   
līdz 07.04.2016.skolēnu sarakstus, kuri bez attaisnojoša iemesla kavējuši izglītības iestādi (atbilstoši izstrādātajai kārtībai novadā uz e pastu 

liene.snikvalde@inbox.lv . Lūdzu ievērot novada izstrādāto kārtību. 

līdz 12.04.2016 pieteikumus skolēnu deju festivālam “Sadejojam Kandavā”  elektroniski: zigita.karklina@knip.lv 

līdz 13.04.2016. pieteikumus datorgrafikas darbu izstādei “Dūc kukainīši” 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 04.04.2016. pieteikumus pirmsskolas olimpiādei “Zini vai mini” elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv   

līdz 04.04.2016. uz skolas veidlapas iesūtīt 2.-4.kl.PD tēmas, norādot autoru/us, klasi, darba vadītāju, prezentācijas veidu elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv  

līdz 04.04.2016. jāiesniedz vērtēšanai 2.-4.kl.PD izvirzītos darbus novada konferencei Izglītības pārvaldē J.Šnikvaldei (lūgums ievērot datumus0 
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līdz 06.04.2016. pieteikumu 8.kl.fizikas olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv    

līdz 08.04.2016. pieteikumus 7.kl.ģeogrāfijas olimpiādei elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv  

līdz 14.04.2016. pieteikumus skolēnu solistu un duetu koncertam “Raibā virpulī” elektroniski zigita.karklina@knip.lv un pakalnspaleja@inbox.lv   

līdz 16.04.2016. pieteikumus 7.kl.matemātikas konkursam “Kopā gudrāk” elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv 

līdz 30.04.2016. iesūtīt mūzikas 4.kl. DD rezultātus elektroniski liene.snikvalde@inbox.lv  

līdz 10.05.2016. iesūtīt 7.kl. angļu valodas lasīšanas prasmes pārbaudes rezultātus elektroniski nina21@tvnet.lv  

līdz 17.05.2016. iesūtīt 8.kl. un 11.kl. latviešu valodas darbu pārbaudes rezultātus elektroniski sandra_auksmukste@inbox.lv  

 

 

Atgādne par eksāmeniem 

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 15.04.2016. pieteikumus stingrās uzskaites dokumentiem IP S.Tiltiņai 

Līdz 18.04.2016. otrā radošo darbu konkursa “Mums izdodas!” darbu iesniegšana Izglītības pārvaldē projektā “Esi aktīvs- bez atkarībām! 2016”  

Līdz 13.04.2016. darbu iesniegšana Izglītības pārvaldē datorgrafikas izstādei “Dūc kukainīši” 

 

 

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     
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