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P A S Ā K U M U  P L Ā N S  
2016. gada augusts 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

1 2 3 4 5 6 7 

       

8 9 10 11 12 13 14 

   Seminārs - kursi 

latviešu valodas 

un literatūras 

skolotājiem 

Kandavas 

internātvidusskolā 

(laiks tiks 

precizēts) 

Seminārs - kursi 

latviešu valodas un 

literatūras 

skolotājiem 

Kandavas 

internātvidusskolā 

(laiks tiks precizēts) 

  

15 16 17 18 19 20 21 

 Latvijas Ģeogrāfijas 

biedrība rīko konferenci 

“Novadpētniecība un 

mācību nodarbības 

ārpus klases”  

1.diena Saldus novadā 

2.diena D-Zemgalē 

(precizēta konferences 

programma jūlija beigās 

VISC mājas lapā, 

pieteikšanās pie Saldus 

ģeogrāfijas MA vadītājas 

Zitas Andersones 

zita.andersone@gmail.com 

vai tuvāka informācija pie 

MA vadītājas Mārītes 

Rozītes) 

 

Humanitārās pedagoģijas 

dienas Blīdenes 

Mājturības un tehnoloģiju 

skolotāju (zēnu) plenērs 

plkst.10.00 Kandavas 

K.Mīlenbaha vidusskolā 

 

Ģeogrāfijas skolotāju 

seminārs/konference 

“Novadpētniecība un mācību 

nodarbības ārpus klases”  

1.diena Saldus novadā 

2.diena D-Zemgalē (precizēta 

konferences programma jūlija 

beigās VISC mājas lapā, 

pieteikšanās pie Saldus 

ģeogrāfijas MA vadītājas Zitas 

Andersones 

zita.andersone@gmail.com vai 

tuvāka informācija pie MA 

vadītājas Mārītes Rozītes) 

 

Angļu valodas 

skolotāju 

konference 

LATE’’Energising 

English”, LU 

Pedagoģijas, 

psiholoģijas un 

Mākslas 

fakultātē,Rīgā, 

Pieteikties 

www.late.lv  

IZM reģionālais 

informatīvais 

seminārs 

“2016./2017.mācību 

gada aktualitātes”.  

Liepājā. 

  

Angļu valodas 

skolotāju 

konference 

LATE’’Energising 

English”, LU 

Pedagoģijas, 

psiholoģijas un 

Mākslas 

fakultātē,Rīgā, 

Pieteikties 

www.late.lv  
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pamatskolā Humanitārās pedagoģijas dienas 

Blīdenes pamatskolā 

22 23 24 25 26 27 28 

Kandavas 

novada Izglītības 

pārvaldes un 

Kandavas 

novada domes 

darbinieku 

vizītes Kandavas 

novada izglītības 

iestādēs. 

Vizīšu grafiks tiks 

nosūtīts skolām 

 

Atbalsta 

personāla MA 

seminārs: jaunā 

mācību gada 

plāna projekts,  

lekcija “Stresa 

menedžments – 

izdegšanas 

sindroms” 

plkst.11.00 

Kandavas 

internātvidusskolā 

Kandavas novada 

Izglītības pārvaldes un 

Kandavas novada domes 

darbinieku vizītes 

Kandavas novada 

izglītības iestādēs. 

Vizīšu grafiks tiks nosūtīts 

skolām 

 

Dabaszinību, fizikas un 

matemātikas skolotāju 

konference „Dabaszinātnes un 

matemātika skolā-efektīvi un 

radoši” LU, Raiņa bulvārī 19. 

Pieteikšanās un informācija 

augustā www.dzm.lu.lv  

 

“Iespēju tilts 2016” 

konference. Tēma: ”Mobilas 

mācīšanās kompetencēs 

balstīta mācību satura 

pilnveide’’. Pieteikšanās dalībai 

izmantot saiti 

www.lielvards.lv/kompetences-

centrs. Sīkāka informācija un 

programma 

www.iespejutilts.lv  

 Skolotāju 

meistarklases. 

Pasniedz 4. un 5. 

pakāpju ieguvēji. 
Tēmas, laiks un 

vieta tiks precizēti. 

 

Mācības “darba 

riska faktoru 

izvērtēšana” 

Kandavas novada 

Izglītības iestāžu 

darbinieku 

konference Vānes 

pamatskolā (laiks 

tiks precizēts) 

  

29 30 31 1 2 3 4 

   Smej septembris ar 

gladiolu kausiem, 

Es esmu pirmais, 

pirmais, 

pirmais….. 

Zinību diena! 
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Iesūtīt:   
līdz 22.08.2016. ievadīt un aktualizēt informāciju par 1.-12.kl. izglītojamajiem, atbilstoši MK 13.10.2015. noteikumiem Nr.591 19.p. 

līdz 22.08.2016. Zinību dienas norises laikus uz e pastu liene.snikvalde@inbox.lv 

līdz 22.08.2016. Kandavas novada izglītības iestāžu absolventu tālākizglītību 2015./2016. m.g. (tabula nosūtīta skolām 28.06.2016) uz e pastu 

liene.snikvalde@inbox.lv  
 

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

    Informācija par plānotajiem mācību priekšmetu MA  vadītāju semināriem janvārī VISC mājas lapā -http://visc.gov.lv/saturs/vispizgl/maseminari   
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