
 

APSTIPRINU: 

               Kandavas novada  Izglītības pārvaldes vadītāja  
                

                   S.Tiltiņa 
   Kandavā, 2016. gada ____________ 

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

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

      1 
      LATVIJAS 

REPUBLIKAS 

SATVERSMES 
SAPULCES 

SASAUKŠANAS 

DIENA. DARBA 

SVĒTKI! 

2 3 4 5 6 7 8 

  Zemgales reģions  

‘’Jauno vieglatlētu kauss” 

2000./2001.g.dz.plkst.11.00 

Iecavas novads  
 

 Latvijas Republikas 

Neatkarības 

atjaunošanas diena!  
 

 Mūzikas skolotāju 

seminārs.  
plkst. 13.00 Kandavas 

internātvidusskolā  
 

 Skolēnu 

skatuves runas 

un mazo formu 

uzvedumu 

konkursa fināls, 

Rīga  
 

  Mātes 
diena!  

 

9 10 11 12 13 14 15 

 Kandavas 

novada Izglītības 

pārvaldes 

speciālistu vizīte 

Vānes 

pamatskolā 

plkst.9.00  
 

Kandavas novada izglītības 

iestāžu vadītāju seminārs 

plkst. 8.30 Kandavas novada 

izglītības pārvaldē  

 

Kandavas novada Skolēnu 

parlamenta seminārs  
plkst.15.00  

jauniešu centrā “Nagla” 

Vieglatlētika  

1996.g.dz. un jaunākiem 

plkst.9.30 Kandavas 

K.Mīlenbha vidusskolas 

stadionā  

Konkursa „Esi aktīvs bez 

atkarībām!2015” 

noslēguma pasākums 

plkst.13.00  

Kandavas 

internātvidusskolā  
11.-13.maijs VISC, Strūgu 

iela 4, Rīga Bērnu 

nometņu vadīšanas un 

organizēšanas 

kompetenču pilnveide- 36 

stundu kursi nometņu 

vadītājiem ar pieredzi   

Kandavas, Tukuma, 

Jaunpils, Engures, Brocēnu 

2.-4.kl. pētniecisko darbu 

konference plkst.10.00 

Brocēnu vidusskolā. 

Izbraukšana no IP 8.45  

 

Zemgales reģions  

Vieglatlētika 

1996./1999.g.dz.plkst.11.00 

Bauskas novads  

12.-13.maijs Austrumlatvijas 

radošo pakalpojumu centrs 

"Zeimuļs", Rēzekne  

 

Pieredzes apmaiņas 

seminārs pašvaldību 

interešu izglītības 

speciālistiem un interešu  

izglītības iestāžu 

Pirmsskolas 

skolotāju 

seminārs 

plkst.9.00 

Kandavas pilsētas 

pirmsskolas 

izglītības iestādē 

“Zīļuks” 

  



direktoriem 

16 17 18 19 20 21 22 

Kandavas 

novada Izglītības 

pārvaldes 

speciālistu vizīte 

Kandavas 

pilsētas 

pirmsskolas 

izglītības iestādē 

“Zīļuks” 

plkst.9.00  

 

Konkursa „Esi 

aktīvs bez 

atkarībām!2015” 

noslēguma 

pasākums 

plkst.13.00 
 

Skolas saņem CE darbus 

(latviešu valoda ) Kandavas 

novada Izglītības pārvaldē no 

8.30  

Centralizētais eksāmens 

12.kl.latviešu valodā un 

literatūrā  

Eksāmens 9.kl.latviešu 

valodā  
18.-20.maijs Rīga, 

Strūgu iela 4 Bērnu 

nometņu vadīšanas un 

organizēšanas 

metodika- 72 stundu 

kursi nometņu 

vadītājiem bez 

pieredzes  
 

Eksāmens 9.kl.latviešu 

valodā  

Zemgales reģions  

Vieglatlētika 4-cīņa 

“Draudzība” 

2002./2003.g.dz.plkst.11.00 

Iecavas novads  
 

Skolas saņem CE 

darbus 

(matemātika, 

vēsture ) 

Kandavas novada 

Izglītības pārvaldē 

no 8.30  

Centralizētais 

eksāmens 12.kl. 

matemātikā  

Mākslas un 

mūzikas skolas 

izlaidums 

plkst.18.00 

Mākslas un 

mūzikas skolā 

 

Kandavas Deju 

skolas koncerts 

“Vasaras 

virpulī”plkst.17.00 

Kandavas Kultūras 

namā 

 

23 24 25 26 27 28 29 

Eksāmens 

informātikā 

vidusskolām  
 

Centralizētais eksāmens 

12.kl.vēsturē  

 

Eksāmens informātikā 

vidusskolām  

 

Pedagoģiski-medicīniskā 

komisija plkst.10.00 

Kandavas novada IP  

 

Izlaidums Kandavas 

pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādē “Zīļuks” 

plkst.11.00 grupai 

“Taurenīši’’  

 

Zemgales reģions  

Eksāmens svešvalodā 

9.kl.  

 

Jauniešu diskusiju 

klubiņa mācību gada 

noslēguma pasākums  
plkst.10.00-14.00  

Jauniešu centrā “Nagla”  

 

Izlaidums Kandavas 

pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādē “Zīļuks” 

plkst.11.00 grupai“Zaķēni’’  

plkst.16.00 grupai  

“Lācēni”  

 

25.-27.maijs Rīga, Strūgu 

Skolas saņem CE darbus 

(bioloģija, fizika ) Kandavas 

novada Izglītības pārvaldē no 

8.30  

Centralizētais eksāmens 

12.kl.bioloģijā  

 

Eksāmens svešvalodā 9.kl.  

Eksāmens 

ģeogrāfijā 

vidusskolām  

Skolēnu koncerts 

“Raibā pasaka” 

Kandavas novada 

svētkos  
plkst. 12.30 

Kandavas 

promenādē;  

Kandavas 

internātvidusskolas 

12. kl. izlaidums 

plkst.18.00 

Kandavas 

internātvidusskolā  

 



Vieglatlētika ‘’C’’ un 

“D”grupa 2003./2004.  

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

Tukuma novads  

iela 4  

Bērnu nometņu vadīšanas 

un organizēšanas 

metodika- 72 stundu 

kursi nometņu vadītājiem 

bez pieredzes  

30 31 1 2 3 4 5 

 Eksāmens matemātikā 9.kl.  Centralizētais eksāmens  

12. kl. fizikā  

 Centralizētais 

eksāmens  

12. kl. ķīmijā  

  

 

Iesūtīt:   
līdz 09.05.2016.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 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  

līdz 15.06.2016. iesūtīt MA vadītāju darba atskaiti liene.snikvalde@inbox.lv  

līdz 15.06.2016. iesūtīt aptauju par 2.semestra un mācību gada rezultātiem(aptaujas lapa tiks nosūtīta skolām) liene.snikvalde@inbox.lv  

līdz 10.06.2014. iesūtīt interešu izglītības programmu īstenošanas  izvērtējumu par 2015./2016.m.g. (veidlapu):  zigita.karklina@knip.lv      

līdz 10.06.2014. iesniegt Izglītības pārvaldē interešu izglītības programmas 2016./ 2017. mācību gadam.  

līdz 10.06.2014. iesūtīt pārskatu (veidlapu) par skolēnu pašpārvaldes darbu skolā 2015./2016. mācību gadā: zigita.karklina@knip.lv   

līdz 10.06.2014. iesūtīt pārskatu (veidlapu) par audzināšanas darbu skolā 2015./2016. mācību gadā: zigita.karklina@knip.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 10.05.2016. Izglītības pārvaldē dokumentāciju apbalvošanai ar naudas balvu  

 

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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