
 

 

 

 

 

 

P AS ĀK U M U P L ĀN S  
2018. gada maijs-jūnijs 

PIRMDIENA  OTRDIENA  TREŠDIENA  CETURTDIENA  PIEKTDIENA  SESTDIENA  SVĒTDIENA  

 1 2 3 4 5 6 

 

Latvijas Republikas 

Satversmes sapulces 

sasaukšanas diena! 

Darba svētki! 

Kandavas novada 

skolu pavasara 

kross plkst.10.00 

Kandavas LT 

stadionā pie 

Teteriņa. 

 Latvijas 

Republikas 

Neatkarības 

atjaunošanas 

diena! 

 

  

7 8 9 10 11 12 13 

“Metodiskā darba  

īstenošana 

izglītības iestādē 

un novadā” 

(apmācības 

izglītības iestāžu 

vadītāju 

vietniekiem, MK, 

MA vadītājiem) 

Kandavas 

K.Mīlenbaha vsk. 

lasītavā. 

Laiks tiks precizēts. 

 

Eurodesk 

reģionālo 

koordinatoru 

pasākums 

 Tukumā 

Zemgales reģiona 

Jauno vieglatlētu 

kauss plkst. 11.00 

Iecavas novads 

2002./2003.g.dz.zēni, 

meitenes 

IZM apmācības 

kvalifikācijas 

celšanai 

“Jaunatnes lietu 

speciālists” 

Plkst. 10:00-17:00 

IZM, Vaļņu ielā 2, 

Rīgā 

(piedalās Kandavas 

MJIC “Nagla” 

pārstāvis) 

 

Vieglatlētika 

Kandavas novada 

skolām plkst.9.30 

Kandavas K. 

Mīlenbaha 

vidusskolas stadionā 

 

VISC pieredzes 

seminārs Interešu 

izglītības 

metodiķiem 

Valmierā 

(piedalās Kandavas 

MJIC “Nagla” 

pārstāvis) 

VISC pieredzes 

seminārs Interešu 

izglītības 

metodiķiem 

Valmierā 

(piedalās Kandavas 

MJIC “Nagla” 

pārstāvis) 

  

APSTIPRINU:  
Kandavas novada   
Izglītības pārvaldes vadītāja 
    K.Elksnīte  
Kandavā, 2018.gada 27. aprīlī  

 



(Organizē Kandavas 

MJIC “Nagla” ar 

JSPA atbalstu) 

14 15 16 17 18 19 20 

 Zemgales reģiona 

Vieglatlētika 

“Vidusskolu 

kauss’’plkst.11.00 

1998./2001.g.dz.zēni, 

meitenes 

 

“Argumentācija, 

domāšanas process 

un 

metakognitivitāte 

pašanalīzei un 

profesionālajai 

darbībai “ 

(apmācības izglītības 

iestāžu vadītājiem) 

Kandavas novada 

Izglītības pārvaldē. 

Laiks tiks precizēts. 

“Argumentācija, 

domāšanas process 

un 

metakognitivitāte 

pašanalīzei un 

profesionālajai 

darbībai “ 

(apmācības 

izglītības iestāžu 

vadītājiem) 

Kandavas novada 

Izglītības pārvaldē. 

Laiks tiks precizēts. 

 Kandavas MJIC 

“Nagla” un 

biedrības 

“Kandavas novada 

Jauniešiem” 

skeitparka sezonas 

atklāšanas 

pasākums 

15:00 

Skeitparkā pie 

jauniešu centra 

Izlaidums 

Kandavas Mākslas 

un mūzikas skolā 

plkst.14.00 

Kandavas Mākslas 

un mūzikas skolā 

 

21 22 23 24 25 26 27 

Eksāmens 

informātikā 12.kl. 

Centralizētais 

eksāmens latviešu 

valodā 12.kl. 

 

Eksāmens 

informātikā 12.kl. 

 

CE latviešu valodā 

saņemšana IP no 

8.30 

 

Eksāmens latviešu 

valodā 9.kl. 

 

Izlaidums  

Kandavas 

pirmsskolas 

izglītības iestādē 

‘’Zīļuks” plkst.13.00 

un 16.00 

 

Zemgales reģiona 

Eksāmens latviešu 

valodā 9.kl. 

Centralizētais 

eksāmens 

matemātikā 12.kl. 

 

CE matemātikā un 

vēsturē saņemšana 

IP no 8.30 

Kandavas novada 

svētku ietvaros 

izglītības iestāžu 

atskaites koncerts 

“Kā pasākā…” 

12:00 

Kandavas 

promenādē 

Kandavas novada 

svētku ietvaros 

Kandavas MJIC 

”Nagla” radošās 

darbnīcas 

12:00-15:00 

Kandavas promenādē 

 



Konkursa 

Kandavas novada 

skolu 7. - 8. klašu 

kolektīviem „Esi 

aktīvs - bez 

atkarībām! 2018” 

apbalvošanas 

pasākums 

13:30 

Kandavas Kārļa 

Mīlenbaha 

vidusskolā 

Vieglatlētika ‘’C” 

un “D” grupa 

plkst.11.00 Tukuma 

novads 

2005./2006.g.dz.zēni, 

meitenes 

2007./2008. g.dz. 

zēni, meitenes 

 

IZM apmācības 

kvalifikācijas 

celšanai 

“Jaunatnes lietu 

speciālists” 

Plkst. 10:00-17:00 

IZM, Vaļņu ielā 2, 

Rīgā 

(piedalās Kandavas 

MJIC “Nagla” 

pārstāvis) 

28 29 30 31 Jūnijs 1 2 3 

Centralizētais 

eksāmens vēsturē 

12.kl. 

Eksāmens 

svešvalodā 9.kl. 

 

Zemgales reģiona 

Vieglatlētika 4-

cīņa’’Draudzība’’ 

plkst.11.00 Bauskas 

novads 

2004./2005.g.dz.zēni, 

meitenes 

Centralizētais 

eksāmens 

bioloģijā12.kl. 

 

Eksāmens 

svešvalodā 9.kl. 

 

CE bioloģija, 

ķīmija, fizika 

saņemšana IP no 

8.30 

 

Kandavas novada 

izglītības iestāžu 

 Eksāmens 

ģeogrāfijā 12.kl. 
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izglītojamo un 

pedagogu 

apbalvošanas 

pasākums par 

izciliem 

sasniegumiem 

plkst.14.00 Kandavas 

kultūras namā 

4 5 6 7 8 9 10 

Centralizētais 

eksāmens fizikā 

12.kl. 

Eksāmens 

matemātikā 9.kl. 

Centralizētais 

eksāmens 

ķīmijā12.kl. 

 

 

Izbraukuma 

seminārs izglītības 

iestāžu vadītājiem  

 

IZM apmācības 

kvalifikācijas 

celšanai 

“Jaunatnes lietu 

speciālists” 

Plkst. 10:00-17:00 

IZM, Vaļņu ielā 2, 

Rīgā 

(piedalās Kandavas 

MJIC “Nagla” 

pārstāvis) 

12.kl.izlaidums  

Kandavas 

internātvidusskolā 

plkst.18.00 

Izbraukuma 

seminārs izglītības 

iestāžu vadītājiem 

  

11 12 13 14 15 16 17 

 Eksāmens vēsturē 

9.kl. 

   Izlaidumi 

 Cēres pamatskolā 

9.kl. plkst.14.00 

Kandavas 

internātvidusskolā 

9.b kl.plkst.15.00, 

9.a kl. plkst.18.00 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 9.b kl. 

 



  

  

plkst.13.00 9.a kl., 

plkst.16.00 

12.kl. plkst.19.00 

Zemītes 

pamatskolā 9.kl. 

plkst.18.00 

Vānes pamatskolā 

plkst.16.00 

Zantes pamatskolā 

plkst.16.00 

 

18 19 20 21 22 23 24 

  “Metodiskā darba  

īstenošana 

izglītības iestādē 

un novadā” 

(apmācības 

izglītības iestāžu 

vadītāju vietniekim, 

MK, MA 

vadītājiem) 

plkst. 9.00, 

Kandavas 

K.Mīlenbaha vsk. 

lasītavā 

“Metodiskā darba  

īstenošana 

izglītības iestādē 

un novadā” 

(apmācības 

izglītības iestāžu 

vadītāju vietniekim, 

MK, MA 

vadītājiem) 

plkst. 9.00, 

Kandavas 

K.Mīlenbaha vsk. 

lasītavā 

Izlaidumi 

Kandavas 

Lauksaimniecības 

tehnikumā 

plkst.12.00 un 14.00 
 

 



Iesūtīt:  

līdz 07.05.2018.skolēnu sarakstus, kuri bez attaisnojoša iemesla kavējuši izglītības iestādi (atbilstoši izstrādātajai kārtībai novadā, uz e pastu 

liene.snikvalde@inbox.lv)   

līdz 14.06.2018. iesūtīt aptauju par 2.semestra un mācību gada rezultātiem(aptaujas lapa tiks nosūtīta skolām) 

liene.snikvalde@inbox.lv    

 15.05.2018. atskaites datums tiem, kuri piedalās Konkursā Kandavas novada skolu 7. - 8. klašu kolektīviem „Esi aktīvs - bez atkarībām! 2017”  

 

 

 

 Iesniegt: 

Līdz 10.05.2018. Izglītības pārvaldē dokumentāciju apbalvošanai ar naudas balvu 

 

 

 

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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