
APSTIPRINU:  
                               Kandavas novada   
                               Izglītības pārvaldes vadītāja      

                                  K.Elksnīte  
       Kandavā, 2018.gada 29. martā  

P AS ĀK U M U P L ĀN S  
2018. gada aprīlis 

PIRMDIENA  OTRDIENA  TREŠDIENA  CETURTDIENA  PIEKTDIENA  SESTDIENA   SVĒTDIENA  

 2 3   4 5 6 7  8 

 Otrās Lieldienas!   

Kurzemes novada 

Skatuves runas 

konkursa II kārta 

Plkst. 11:00-17:00 

Kandavas kultūras 

namā 

 

Mājturības un 

tehnoloģijas 

mājsaimniecības  

olimpiāde 8.-9.kl. 

plkst.9.30 

Pedagoģijas un 

psiholoģijas un 

mākslas fakultātē, 

Jūrmalas gatvē 76, 

Rīgā 

 

Zemgales reģiona 

Drošie un veiklie 

2007./2008.g.dz. 

meit.,zēni 

plkst.11.00 Bauskas 

novads 

 

JSPA apmācības 

Latvijas-Šveices 

 JSPA apmācības 

Latvijas-Šveices 

sadarbības 

programmas 

rezultātā 

izveidotajiem 

jauniešu centriem 

Plkst. 8:00-20:00 

Rāmavas muiža 

(piedalās Kandavas 

MJIC “Nagla” 

pārstāvis) 

 

IZM apmācības 

kvalifikācijas 

celšanai 

“Jaunatnes lietu 

speciālists” 

Plkst. 10:00-17:00 

IZM, Vaļņu ielā 2, 

Rīgā 

(piedalās Kandavas 

MJIC “Nagla” 

pārstāvis) 

 

VISC Skolu koru 

konkurss 

 Latvijas 

matemātikas 

skolotāju 

asociācijas 

konference 

plkst.11.00 

Aizkraukles novada 

vidusskolā, Lāčplēša 

ielā 21, Aizkraukle 

 

JSPA apmācības 

Latvijas-Šveices 

sadarbības 

programmas 

rezultātā 

izveidotajiem 

jauniešu centriem 

Plkst. 8:00-16:00 

Rāmavas muiža 

(piedalās Kandavas 

MJIC “Nagla” 

pārstāvis) 

Latvijas 

matemātikas 

skolotāju 

asociācijas 

konference 

plkst.11.00 

Aizkraukles novada 

vidusskolā, 

Lāčplēša ielā 21, 

Aizkraukle  

 

  



  

sadarbības 

programmas 

rezultātā 

izveidotajiem 

jauniešu centriem 

Plkst. 10:00-20:00 

Rāmavas muiža 

(piedalās Kandavas 

MJIC “Nagla” 

pārstāvis) 

“Dziesmai būt!” 

Kurzemes novadā 

II kārta  

Plkst. 10:00 

Talsi 

(piedalās Kandavas 

K.Mīlenbaha 5.-9. 

klašu koris) 

9 10 11 12 13 14  15 

Eurodesk 

apmācības 

reģionālajiem 

koordinatoriem 

Plkst. 10:00-16:00 

Rīgā 

(piedalās Kandavas 

MJIC “Nagla” 

pārstāvis) 

Valsts 

diagnosticējošais 

darbs fizika, 

ķīmija 11.kl., 12.kl. 

Profesionālo 

ieviržu klases 

“Deja” audzēkņu 

un pedagogu 

seminārs -

praktikums 

plkst.10.00 

Kandavas Deju 

skolā  

 

Zemgales reģiona 

Florbols 

2004./2005.g.dz. 

meit.,zēni 

plkst.10.00 Tukuma 

novads 

      



16 17 18 19 20 21 22 

 Pedagoģiski- 

medicīniskā 

komisija plkst.14.30 

Kandavas novada IP 

zālē 

Kandavas novada 

skolu solistu duetu 

festivāls 

Plkst. 12:00 

Kandavas novada 

Zantes pamatskolā 

*iespējamas 

izmaiņas festivāla 

norisē, info. pie 

I.Ozoliņas 

 Valsts 41.skolēnu 

zinātniski 

pētniecisko darbu 

konference, LLU, 

Rīga 

 

IZM apmācības 

kvalifikācijas 

celšanai 

“Jaunatnes lietu 

speciālists” 

Plkst. 10:00-17:00 

IZM, Vaļņu ielā 2, 

Rīgā 

(piedalās Kandavas 

MJIC “Nagla” 

pārstāvis) 

Valsts 41.skolēnu 

zinātniski 

pētniecisko darbu 

konference, LLU, 

Rīga 

 

23 24 25 26 27 28 29 

 Zemgales reģiona 

Futbols 7:7 

2006./2007.g.dz.  

2004./2005.g.dz. 

zēni plkst.10.00 

2002/2003.g.dz. 

1998./2001.g.dz. zēni 

plkst.14.00 Jelgavā 

Kandavas novada 

skolu deju kolektīvu 

festivāls 

“Sadejojam 

Kandavā” 

Plkst.10:30 

Kandavas kultūras 

namā 

*iespējamas izmaiņas 

festivāla norisē, info. 

pie I.Ozoliņas 

Kandavas novada 

skolu pavasara 

kross plkst.10.00 pie 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolas 

 

Kross notiks 

02.05.2018 

Kandavas 

Lauksaimniecības 

tehnikuma stadionā 

pie tramplīna  plkst. 

10:00  

Izglītības iestāžu 

vadītāju sanāksme 

Plkst 10.00 Izglītības 

pārvaldē 

  

30       

       



  

  



Iesūtīt:  

līdz 05.04.2018.skolēnu sarakstus, kuri bez attaisnojoša iemesla kavējuši izglītības iestādi (atbilstoši izstrādātajai kārtībai novadā, uz e pastu 

liene.snikvalde@inbox.lv)   

līdz 13.04.2018. pieteikumu Kandavas novada skolu solistu duetu festivālam elektroniski jcnagla@inbox.lv 

līdz 18.04.2018. pieteikumu Kandavas novada skolu deju kolektīvu festivālam “Sadejojam Kandavā” elektroniski jcnagla@inbox.lv 

 15.04.2018. atskaites datums tiem, kuri piedalās Konkursā Kandavas novada skolu 7. - 8. klašu kolektīviem „Esi aktīvs - bez atkarībām! 2017”  

   

 

Informāciju  par  pedagogu tālākizglītības piedāvājumu VISC mājas  lapā – http://visc.gov.lv/talakizglitiba/vispizgl/info.shtml   

Informācija par plānotajiem mācību priekšmetu MA  vadītāju semināriem 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 skolu solistu duetu festivālu;  

Nolikums un informācija par Kandavas novada skolu deju kolektīvu festivālu “Sadejojam Kandavā”;  

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