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APSTIPRINU: 

               Kandavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja  
               ____________________________K.Elksnīte 

   Kandavā, 2017.gada 1.septembrī 

P A S Ā K U M U  P L Ā N S  
2017. gada septembris 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA SVĒTDIENA 

    1 2 3 

    

Klāt  rudens..... 

Nu uz skolu! 

Zinību diena 

novada skolās 
9.00 - Kandavas 

K.Mīlenbaha 

vidusskolā 

11.00 - Kandavas 

internātvidusskola 

9.00 Cēres pamatskola 

10.00 – Vānes 

pamatskola 

10.00 – Kandavas 

novada Zantes 

pamatskola 

9.00 – Zemītes 

pamatskola 

14.00 – Kandavas 

Mākslas un mūzikas 

skola (pie Mūzikas 

skolas) 

16.30 – Kandavas Deju 

skola (Kultūras nama 

Mazajā zālē) 

10.00 – Kandavas 

pirmsskolas izglītības 

iestāde “Zīļuks” 

  

  



2 

 

4 5 6 7 8 9 10 

  

Seminārs karjeras 

attīstības atbalsta 

projekta Nr. 

8.3.5.0./16/I/001 

koordinatoriem un 

grāmatvežiem 

10:00-14:00 

Rīgā, Vaļņu ielā 1 

 

16:00-18:00 

Radošās mākslas 

nodarbības 

Projekta “Stereotipu 

mazināšanas un 

savstarpējās izpratnes 

veidošana caur 

vizuālās mākslas 

kultūras izpausmēm” 

ietvaros 

(Jauniešu centrā 

Nagla) 

 

18:00 

Dzejas dienu tējas 

vakars ar literāriem 

uzdevumiem 

(Jauniešu centrā 

Nagla) 

Pedagoģiski 

medicīniskās 

komisijas 

speciālistu 

konsultācijas, 

gatavojoties PMK 

sēdei. 

14.00-17.00 

Kandavas novada 

sociālās dienesta 

telpās. 

 

16:00-18:00 

Radošās mākslas 

nodarbības 

Projekta 

“Stereotipu 

mazināšanas un 

savstarpējās 

izpratnes veidošana 

caur vizuālās 

mākslas kultūras 

izpausmēm” 

ietvaros 

(Jauniešu centrā 

Nagla) 

Seminārs 

‘’Pieaugušo izglītība 

un kvalitāte’’ 
plkst.9.30, IZM, 

Vaļņu ielā 2, Rīgā 

Informatīva 

sanāksme 

pilsētu/novadu 

izglītības iestāžu 

tautas deju kolektīvu 

virsvadītājiem 

Rīgā, Strūgu ielā 4 

 

17:00 

Biedrības  

“Kandavas novada 

jauniešiem” 

biedru – jauniešu 

sapulce 

(Jauniešu centrā 

Nagla) 

 

16:00-19:00 

Muzikālais vakars 

“Just Dance!” 

(Jauniešu centrā 

Nagla) 
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11 12 13 14 15 16 17 

17:00 

Diskusijas 

“Jaunatnes 

stratēģija Kandavas 

novadā” 

Cēres pamatskolā 

Seminārs mūsdienu 

deju pedagogiem, 

vadītājiem un 

horeogrāfiem. 

VISC, Strūgu iela 4, 

Rīga 

 

17:00 

Diskusijas 

“Jaunatnes 

stratēģija Kandavas 

novadā” 

Zemītes pamatskolā 

14:00-16:00 

Radošās mākslas 

nodarbības 

Projekta “Stereotipu 

mazināšanas un 

savstarpējās izpratnes 

veidošana caur 

vizuālās mākslas 

kultūras izpausmēm” 

ietvaros 

(Jauniešu centrā 

Nagla) 

 

17:00 

Diskusijas 

“Jaunatnes stratēģija 

Kandavas novadā” 

Zantes pamatskolā 

Seminārs mūzikas 

skolotāju 

metodisko 

apvienību 

vadītājiem VISC, 

Strūgu iela 4, Rīga 

 

14:00-16:00 

Radošās mākslas 

nodarbības 

Projekta 

“Stereotipu 

mazināšanas un 

savstarpējās 

izpratnes veidošana 

caur vizuālās 

mākslas kultūras 

izpausmēm” 

ietvaros 

(Jauniešu centrā 

Nagla) 

 

Diskusijas 

“Jaunatnes 

stratēģija 

Kandavas 

novadā” 

17:00 Vānes 

pamatskolā 

un 18:30 Matkules 

kultūras namā 

17:00 

Diskusijas 

“Jaunatnes 

stratēģija Kandavas 

novadā” 

(Jauniešu centrā 

Nagla) 
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18 19 20 21 22 23 24 

 

Kandavas novada 

MA vadītāju 

sanāksme 

plkst.14.00 

Profesionālās 

kompetences 

pilnveides seminārs 

skolēnu skatuves 

runas pedagogiem 

VISC, Strūgu iela 4, 

Rīga 

Seminārs pašvaldību 

interešu izglītības 

speciālistiem un 

interešu izglītības 

iestāžu direktoriem 

VISC, Strūgu iela 4, 

Rīga 

 

16:00-18:00 

Radošās mākslas 

nodarbības 

Projekta “Stereotipu 

mazināšanas un 

savstarpējās izpratnes 

veidošana caur 

vizuālās mākslas 

kultūras izpausmēm” 

ietvaros 

(Jauniešu centrā 

Nagla) 

Pedagoģiski 

medicīniskās 

komisijas sēde 

plkst. 14.00, 

Izglītības pārvalde 

 

16:00-18:00 

Radošās mākslas 

nodarbības 

Projekta 

“Stereotipu 

mazināšanas un 

savstarpējās 

izpratnes veidošana 

caur vizuālās 

mākslas kultūras 

izpausmēm” 

ietvaros 

(Jauniešu centrā 

Nagla) 

Olimpiskā diena 

plkst. 10.00, 

KKMV stadions. 

 

16:00-19:00 

Muzikālais vakars 

“Just Dance!” 

(Jauniešu centrā 

Nagla) 

 

Dalība 

starptautiskā 

jauniešu 

apmaiņas 

projektā  

Baltic youth 

climate exchange 

“Value Baltic” 

Vācijā 

 (Jauniešu centra 

seši jaunieši) 
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25 26 27 28 29 30 1 

Dalība 

starptautiskā 

jauniešu apmaiņas 

projektā  

Baltic youth climate 

exchange “Value 

Baltic” 

Vācijā 

 (Jauniešu centra seši 

jaunieši) 

 

Seminārs 

novadu/pilsētu 

audzināšanas darba 

koordinatoriem 

VISC, Strūgu iela 4, 

Rīga 

 

15:00 

Ēdienu gatavošanas 

nodarbība  

“Roll-biskvīts” 

(Jauniešu centrā 

Nagla) 

 

Dalība starptautiskā 

jauniešu apmaiņas 

projektā  

Baltic youth climate 

exchange “Value 

Baltic” 

Vācijā 

 (Jauniešu centra seši 

jaunieši) 

 

16:00-18:00 

Radošās mākslas 

nodarbības 

Projekta “Stereotipu 

mazināšanas un 

savstarpējās izpratnes 

veidošana caur 

vizuālās mākslas 

kultūras izpausmēm” 

ietvaros 

(Jauniešu centrā 

Nagla) 

 

Dalība starptautiskā 

jauniešu apmaiņas 

projektā  

Baltic youth climate 

exchange “Value 

Baltic” 

Vācijā 

 (Jauniešu centra seši 

jaunieši) 

 

Seminārs 

pašvaldību vides 

interešu izglītības 

koordinatoriem 

VISC,Strūgu iela 4, 

Rīga 

 

16:00-18:00 

Radošās mākslas 

nodarbības 

Projekta 

“Stereotipu 

mazināšanas un 

savstarpējās 

izpratnes veidošana 

caur vizuālās 

mākslas kultūras 

izpausmēm” 

ietvaros 

(Jauniešu centrā 

Nagla) 

 

Dalība 

starptautiskā 

jauniešu apmaiņas 

projektā  

Baltic youth 

climate exchange 

“Value Baltic” 

Vācijā 

 (Jauniešu centra 

seši jaunieši) 

 

Izglītības iestāžu 

vadītāju seminārs, 

Izglītības pārvalde, 

plkst. 10.00 

 

16:00-19:00 

Muzikālais vakars 

“Just Dance!” 

(Jauniešu centrā 

Nagla) 

 

Dalība 

starptautiskā 

jauniešu apmaiņas 

projektā  

Baltic youth climate 

exchange “Value 

Baltic” 

Vācijā 

 (Jauniešu centra seši 

jaunieši) 

 

Dalība 

starptautiskā 

jauniešu apmaiņas 

projektā  

Baltic youth 

climate exchange 

“Value Baltic” 

Vācijā 

 (Jauniešu centra 

seši jaunieši) 

 

Dalība 

starptautiskā 

jauniešu 

apmaiņas 

projektā  

Baltic youth 

climate exchange 

“Value Baltic” 

Vācijā 

 (Jauniešu centra 

seši jaunieši) 
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Līdz 05.09.2017. sarakstus, kuri bez attaisnojoša iemesla kavējuši izglītības iestādi pirmajās mācību dienās, bet skaitās skolēnu skaitā 

izglitibas.parvalde@kandava.lv 

Līdz 06.09.2017. iesniegt izglītojamo sarakstus, kuri piedalīsies PMK konsultācijās 07.09.2017., izglitibas.parvalde@kandava.lv (bez iepriekšējas speciālistu 

izpētes, septembra PMK sēdē izglītojamie nevarēs piedalīties. Iesniegumi tiks pārcelti uz oktobri). 
 

 

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 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 
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