
 

APSTIPRINU: 

               Kandavas novada  Izglītības pārvaldes vadītāja  
                

                   S.Tiltiņa 
   Kandavā, 2016. gada ____________ 

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

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

  1 2 3 4 5 
  Centralizētais 

eksāmens fizikā 12.kl. 

 

 

Kandavas novada izglītības 

iestāžu izglītojamo un 

pedagogu apbalvošanas 

pasākums par izciliem 

sasniegumiem plkst.13.00 

 

Datorikas mācību 

programmu aprobācijā 

iesaistīto skolu pārstāvju un 

informātikas MA skolotāju 

seminārs plkst.9.30, LU,  

Centralizētais 

eksāmens ķīmija 

12.kl. 

 

 

6 7 8 9 10 11 12 

Eksāmens 

ekonomikā 

vidusskolām 

 

Kandavas 

novada izglītības 

iestāžu vadītāju 

izbraukuma 

seminārs uz Cēri 

plkst.12.00 

 

Atbalsta 

personāla MA 

seminārs 

plkst.11.00 

Kandavas 

internātvidusskolā. 

Lekcija – 

diskusija kopā ar 

Andželu Grūbi 

“Atbalsta 

Eksāmens vēsturē 9.kl. AK priekšsēdētāju 

izbraukuma sēde. 

Izbraukšana no Tukuma 

Domes 8.00  

Papildtermiņa Svešvalodas 

centralizētais eksāmens 

12.kl. 

Interešu izglītības 

programmu 

2015./2016.mācību 

gadam iesniegšana 

Izglītības pārvaldē 

 

Kandavas 

internātvidusskolas 

9.kl.izlaidums 

plkst.16.00 

Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolas 

12.kl.izlaidums 
plkst.13.00 

9.b.kl.izlaidums 
plkst.16.00 

9.a.kl.izlaidums 

plkst.19.00 

 

Cēres pamatskolas 

9.kl.izlaidums 
plkst.16.00 

 

Zemītes 

pamatskolas 

9.kl.izlaidums 
plkst.15.00 

 

Kandavas novada 

Zantes 

pamatskolas 

9.kl.izlaidums 

  
 



personāla 

veiksmīgas 

sadarbības 

iespējas 

iekļaujošā 

izglītībā” 

plkst.19.00 

 

Vānes 

pamatskolas 

9.kl.izlaidums 
plkst.12.00 

 

Vānes pamatskolas 

salidojums 

plkst.17.00 

13 14 15 16 17 18 19 
 Pedagoģiski medicīniskās 

komisijas sēde plkst.9.30 

Kandavas IP zālē 

 

Politiski represēto piemiņas 

pasākums plkst.17.00 pie 

Kandavas mākslas un 

mūzikas skolas 

     

20 21 22 23 24 25 26 

 

 

Pedagoģiski medicīniskās 

komisijas sēde plkst.9.30 

Kandavas IP zālē 

 Līgo diena! Jāņu diena!   

27 28 29 30    

    Izglītības pārvaldē saņemt 

vidējās izglītības 

sertifikātus no plkst.13.00 

   

 

Iesūtīt:   
līdz 07.06.2016.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 10.06.2014. 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 

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

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

līdz 17.06.2016. iesniegt IP dokumentāciju apbalvošanai “Gada skolotājs’’( skat. nolikumu “Kandavas novada balvas izglītībā gada skolotājs piešķiršanas kārtība” 

 

Atgādne par eksāmeniem 

mailto:liene.snikvalde@inbox.lv
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Valsts pārbaudes darbu un diagnosticējošo darbu kopsavilkuma tabulas septiņu darba dienu laikā nosūtīt uz VISC un Izglītības pārvaldi elektroniski 

liene.snikvalde@inbox.lv . 

 

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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